
Informace pro zákonné zástupce v době provozu ZŠ 

od 25.5.2020 do konce školního roku 

Při prvním vstupu do budovy žák musí předat   

„Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ 

podepsané zákonným zástupcem s aktuálním datem nástupu.  

Bez tohoto prohlášení se nemůže žák účastnit vzdělávání v budově ZŠ. 

 

 

1. Zařazení do skupin je neměnné. 
 

2. Před zahájením výuky není vstup do školy povolen. Žáci budou průběžně přicházet do školy 

hlavním vchodem v přesně určeném čase dle rozpisu. Zde si je bude vyzvedávat vyučující. 

 

3. Všichni žáci dodržují přesné časy příhodu do školy – mimo tento čas již nebude přístup do 

školy umožněn.  

 
Odpolední provoz bude pouze v 1. a 2. skupině 

 Dopolední provoz Odpolední provoz 

 Příchod Odchod Odchod Odchod 

1. skupina 7.30-7.40 hod.       11.30-11.45 hod. 14.00 hod.  

2. skupina 7.45-7.55 hod. 12.00-12.15 hod.  15.00 hod. 

3. skupina 8.00-8.10 hod. 12.30-12.45 hod.   

4. skupina 8.15-8.25 hod. 13.00-13.15 hod.   

5. skupina 8.30-8.40 hod. 13.30-13.45 hod.   

 

       

4. Vstup do budovy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

 

5. Žáci mají povinnost nosit roušku (mít rouškou zakrytá ústa i nos) ve společných prostorách i 

po celou dobu pobytu ve škole. Pouze vyučující může povolit roušku sundat. V tomto případě 

však musí být zajištěna všechna hygienická opatření.  

 

6. Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2-3 roušky a sáček na uložení roušky. 

 

7. Po vstupu do budovy použijte dezinfekci.       
 

8. Do školy nesmí vstoupit nikdo, kdo má příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená tělesná teplota, 

kašel, rýma, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) 

 

9. Pokud dítě začne vykazovat během pobytu v ZŠ některý z možných příznaků COVID–19, bude 

umístěno do samostatné místnosti a kontaktován okamžitě zákonný zástupce. Ten si své dítě 

neprodleně vyzvedne.  O podezření na nemoc se informuje spádová hygienická stanice.  

 

10. Žáci do školy nebudou z domu nosit předměty ani hračky, které nesouvisí s výukou. 

 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je důvodem 

k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny. 

 

Informace mohou být dle potřeby průběžně doplňovány a upravovány. 

 

V Července 21.5.2020                       Mgr. Vlasta Potužáková, ředitelka školy 



 

                                               

 

 

 

 


