
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA 
JEVIŠOVICE 

 
 
 
 
 

 

          Organizace výuky  

         na ZŠ a MŠ Jevišovice 

 

 

Účast ve výuce je nepovinná. Vzhledem k epidemiologickým podmínkám a doporučením MŠMT nebude 
probíhat výuka podle běžného rozvrhu. 

 
Docházka dětí do ZŠ je hlavně pro žáky rodičů, kterým uzavření ZŠ komplikuje pracovní povinnosti 
v zaměstnání.  
Budou vytvořeny patnáctičlenné skupiny, které nemusí být vedeny třídní učitelkou a mohou být spojeny 
i různé třídy.  
Pro nepřihlášené žáky bude stále probíhat výuka na dálku (online distanční výuka). 

 
Složení skupiny je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 
30.6.2020. 

 
O zařazení žáků do skupiny rozhoduje ředitel školy.  

 

Při opětovném porušení pokynů a nařízení MSMT, nebude žákovi z důvodu bezpečnosti 
ostatních dětí a zaměstnanců umožněno vzdělávání ve škole a přejde na dálkovou formu 

výuky. 
 

Harmonogram organizace nástupu do školy 
 
 

• Ranní družina nebude organizována (MŠMT) 
 

• Nástup žáků bude od 25.5.2020, popř. 8.6.2020, začátky nástupu budou postupně v různých 

časových intervalech, aby se zabránilo shromažďování před školou (bude zveřejněno na www 

stránkách školy nebo přes třídní učitele). 
 

• Zákonný zástupce je povinen nejpozději do 18. května 2020/5.6.2020 vyjádřit 

zájem/nezájem o docházku dítěte do školy – a to písemně svému třídnímu učiteli (do e-

mailu prosím uveďte jméno a příjmení dítěte, třídu, zájem / nezájem o docházku do školy, 

zájem o stravování, zájem o odpolední blok, čas vyzvednutí ze školy). 
 

• Organizace výuky bude zveřejněna do 22.5.2020/ 5.6.2020. 
 

• Dále je zákonný zástupce povinen vytisknout, vyplnit a podepsat „Čestné prohlášení o 

neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“. Daný formulář odevzdá žák 

první den při příchodu do školy. 



Výuka:  

• Prezenční výuka bude probíhat podle upraveného rozvrhu v dopoledním a odpoledním bloku. 

Odpolední blok nahrazuje funkci školní družiny (pouze pro skupiny 1. stupně). 
 

• Přesný časový harmonogram bude upřesněn podle počtu přihlášených žáků. Odpolední 

blok bude končit nejpozději v 15.30 hodin (pouze pro skupiny 1. stupně). 
 

• Pro žáky, kteří nebudou prezenční výuku absolvovat, platí rozsah domácí výuky beze změny. 
 

 

Organizace činnosti 
 

• Ve všech společných prostorách školy a v prostoru před školou (čekání na vstup, přesuny 

apod.) jsou všichni povinni používat ochrannou roušku a snažit se o dostatečný odstup 

od dalších osob. 
 

• V rámci místnosti pro výuku či odpolední družinu žáci a učitel roušku používat nemusí, pokud 

je režim aktuální práce nastaven tak, že umožňuje dodržovat doporučené odstupy osob. 
 

• V případě, že si žák či učitel roušku sundá (třída, či konzumace jídla v jídelně), ukládá ji do 

sáčku k tomuto účelu připraveném. Žák musí na den vybaven dvěma rouškami a sáčkem 

na jejich uložení (pokyn MŠMT). 
 

• Ve škole bude dodržován připravený časový harmonogram omezující potkávání jednotlivých 

skupin ve všech prostorách školy (vchody, šatny, třídy, chodby, toalety, jídelna, …). 

 

• Příchod do školy: 
 

o Učitel žáky své skupiny vyzvedává v určený čas a u vchodu do školy dle zpracovaného 
 

harmonogramu. Do školy vstupuje pouze učitel a žáci, vstup rodičů či dalších osob je 

nepřípustný. 

o Dezinfekce rukou všech příchozích žáků proběhne řízeně při vstupu do školy pod 
 

kontrolou vyučujícího. 
 

o Žáky, kteří již absolvovali dezinfekci rukou, usměrňuje učitel do šatny (ke skříňkám, 
 

popř. určené místo) k převlečení a přezutí. 
 

o Žáci dané skupiny si v určené šatně (skříňce) odloží venkovní oděv a obuv a s v jedné 

skupině s vyučujícím pokračují do své třídy. Od vstupu do školy do plánovaného začátku 

první vyučovací hodiny je počítáno 5–10 minut. 
 

o Ve třídě bude zajištěno takové rozmístění lavic, které umožní dodržet stanovený odstup 

mezi žáky. 
 

o Žákům bude změřena bezkontaktním teploměrem teplota a pokud bude 

vykazovat jakékoli příznaky nemoci, nemůže se účastnit výuky a odchází domů. 



• Výuka a přestávky: 
 

 

o Během výuky budou dodržovány předepsané hygienické požadavky včetně pravidelného 

větrání. 

o Přestávky školy budou kaskádovým způsobem a všechny budou desetiminutové. 
 

o Dobu ihned po plánovaném začátku přestávky by žáci měli využít k případné návštěvě toalety. 
 

o Zbytek přestávky bude skupina trávit ve své učebně včetně učitele, případně ve 

venkovních prostorách po dohodě s vedením školy. 
 

o Vyučující může doby přestávky libovolně natáhnout, ovšem pouze v prostorách vlastní 

učebny. 

o Po každém vzdělávacím bloku si žáci ve své třídě umyjí ruce mýdlem. 
 

o Pro přihlášeného žáka se stává výuka povinná. V případě, že přihlášený žák do prezenční 

výuky přestane docházet, je povinností rodiče žáka omluvit třídnímu učiteli standardním 

způsobem stanoveným školním řádem. Po dobu absence ve škole žák automaticky 

přechází na domácí výuku. 

 

• Oběd, ukončení výuky: 
 

 

o Ke konci poslední hodiny dá učitel žákům možnost navštívit toaletu, aby se zbytečně 

nechodilo na záchod v jídelně a nezdržoval se tak provoz. 

o S celou skupinou odchází učitel do šatny, kde se převléknou. Děti, které se neúčastní 
 

odpoledního bloku a nemají zájem o oběd odchází na pokyn učitele ze školy. 
 

o Zde přebírá skupinu pedagog pro odpolední blok a odchází se skupinou na oběd podle 

rozvrhu, popř. počká v určené třídě na čas oběda. 
 

• Provoz v jídelně: 
 

 

o V jídelně si děti umístí oděv ke svému určenému místu a jdou si za dohledu učitele a 

pracovníka jídelny dezinfikovat a umýt ruce. 
 

o Obědy vydává personál školní jídelny s podporou pedagoga včetně čistých příborů. 

Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory. 

o Provoz a organizaci skupin v jídelně řídí vyučující a pracovnice školní jídelny. 
 

o Strávníci si sundávají roušku pouze na dobu konzumace jídla, a to do sáčku, který mají 
 

při sobě. 
 

o Jakmile dojí všichni žáci skupiny, tak společně (s již nasazenými rouškami) za dohledu 
 

pracovnice jídelny odnáší nádobí a zbytky k okénku. 
 

o Děti odcházející po obědě domů pouští ven z jídelny učitel. 
 

o Se zbytkem skupiny odchází pedagog do přesně určeného prostoru. 

o Jídlo do jídlonosičů nebude žákům vydáváno. 
 

o  Některé dny bude strava formou studeného oběda (bagety, chleby,… apod) 



Odpolední blok 

 

o Odpolední blok probíhá ve třídách, ve kterých působila skupina dopoledne (bude určeno 
 

harmonogramem). 
 

o Režim roušek je stejný jako během dopolední výuky. 

o Aktivity volí pedagog úměrně aktuální situaci. 
 

o V případě, že má žák nahlášen samostatný odchod ze školy, je v daném čase puštěn do 

své šatny a převlečen odchází k hlavnímu vchodu a vypuštěn ze školy. 
 

o  Zákonný zástupce nevchází do prostor školy. 
 

o  Děti si rodiče vyzvedávají v stanovený čas u hlavního vchodu do školy!! 
 

 

Kdo patří do rizikové skupiny 

 

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený níže nebo 

pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 
 

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné 

podepsat před vstupem do školy: 
 

• písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem 

zdravotnictví, a 
 

• písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 

(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 

 
 

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve 

škole umožněna. 

 

Osoby s rizikovými faktory 
 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 
 
 

o Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 
 

o Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s 

dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou. 

o Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. 
 

hypertenze. 
 

o Porucha imunitního systému, např. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), při 
 

protinádorové léčbě, po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně, 
 

o Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2). 
 

o Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 
 

o Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin 

o Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 


