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Hygienická a organizační opatření ZŠ a MŠ Zdíkov, 
platná od 11. 5. 2020, resp. od 25. 5. 2020

Opatření vychází z metodiky MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce
školního roku 2019/2020“, vydaného dne 2. 5. 2020.

Na základě uvolnění přijatých opatření se 11. 5. 2020 vrací do výuky žáci 9. ročníku, kteří se budou
pod vedením pedagogů připravovat na přijímací zkoušky. Dne 25. 5. 2020 nastupují do školy žáci
I. stupně, tedy žáci 1.A, 1.B, 2. 3. 4. a 5. třídy. 
Dle pokynu MŠMT je docházka žáků z obou stupňů dobrovolná.

Opatření platná pro skupinu žáků od 11. 5. 2020 (žáci 9. třídy)

1. Při cestě do školy a ze školy dodržují žáci pravidla chování stanovená krizovými opatřeními,
zejména zakrytí úst a nosu rouškou.

2. Hlavní vchod ZŠ a MŠ Zdíkov bude otevřen od 7:40 do 8:00 hod. Žáci  dodržují  pravidla
rozestupu a vstupují do budovy školy jednotlivě. Po celý časový úsek zde vykonává dohled
zaměstnanec  ZŠ  a  MŠ  Zdíkov,  který  dbá  na  dodržování  hygienických  opatření.  Žáci  se
převlékají a přezouvají v šatně, při odchodu ze šatny si dezinfikují ruce.

3. Ve všech prostorách školy žáci nosí roušku. Výjimkou může být pobyt v kmenové třídě. Toto
závisí na rozhodnutí vyučujícího za dodržení určitých pravidel – žák sedí v lavici sám a má
požadovaný odstup jak od spolužáků, tak vyučujícího. V případě skupinové práce musí žáci
roušku používat. Žák má ve škole minimálně dva kusy roušek a sáček na jejich uložení. Pokud
si žák roušku sundá, musí ji vždy uložit do sáčku.

4. Ze šatny odchází žák do kmenové třídy, kde vykonává od 7:40 do 8:00 dohled vyučující první
vyučovací hodiny. 

5. Studijní skupina je tvořena maximálně 15 žáky. V průběhu vyučovací hodiny je nutno třídu
pravidelně větrat. Dezinfekční prostředky budou k dispozici ve třídě a na toaletách. Žáci si po
každé vyučovací hodině umyjí nebo vydezinfikují ruce, na což dohlíží vyučující učitel.

6. Přestávku  po  první  vyučovací  hodině  tráví  žáci  za  příznivých  klimatických  podmínek  na
nádvoří školy za dodržení stanovených pravidel – rozestupy 2m, používání roušek. V případě,
že  žáci  zůstávají  ve  školní  budově,  pohybují  se  pouze  po  třídě  a  chodbě  II.  stupně.  Žáci
používají roušky a dodržují rozestupy. Dohled vykonává vyučující první vyučovací hodiny, na
konci přestávky si žáky převezme vyučující druhé vyučovací hodiny.

7. Po druhé vyučovací hodině odvádí vyučující žáky do šatny a poté žáci opouští školní budovu. 

8. V  případě  prodloužení  dopoledního  vyučování  o  další  vyučovací  hodiny  budou  zákonní
zástupci informováni prostřednictvím webových stránek školy.



Opatření platná pro skupiny žáků od 25. 5. 2020 (žáci I. stupně a 9. třídy)
     

1. Při cestě do školy a ze školy dodržují žáci pravidla chování stanovená krizovými opatřeními,
zejména zakrytí úst a nosu rouškou.

2. Hlavní vchod ZŠ a MŠ Zdíkov bude otevřen od 7:40 do 8:00 hod. Ranní družina se nezřizuje.
Žáci dodržují pravidla rozestupu a vstupují do budovy školy jednotlivě. Po celý časový úsek
vykonává  před  vchodem dohled  zaměstnanec  ZŠ  a  MŠ  Zdíkov,  který  dbá  na  dodržování
hygienických  opatření.  Žáci  se  převlékají  a  přezouvají  v  šatně,  kde  vykonává  dohled
pedagogický  zaměstnanec  školy.  Dbá  na  dodržování  hygienických  pravidel  a  zamezuje
kontaktu žáků jednotlivých skupin. Při odchodu ze šatny si žáci dezinfikují ruce, dohled zde
vykonává další zaměstnanec školy.

3. Ve všech prostorách školy žáci nosí roušku. Výjimkou může být pobyt v kmenové třídě. Toto
závisí na rozhodnutí vyučujícího za dodržení určitých pravidel – žák sedí v lavici sám a má
požadovaný odstup jak od spolužáků, tak vyučujícího. V případě skupinové práce musí žáci
roušku používat. Žák má ve škole minimálně dva kusy roušek a sáček na jejich uložení. Pokud
si žák roušku sundá, musí ji vždy uložit do sáčku.

4. Ze šatny odchází žák do kmenové třídy, kde vykonává od 7:40 do 8:00 dohled vyučující. 

5. Studijní skupina je tvořena maximálně 15 žáky. V průběhu vyučovací hodiny je nutno třídu
pravidelně větrat.  Dezinfekční prostředky budou k dispozici  ve třídách, na toaletách a před
vstupem do školní jídelny. Žáci si po každé vyučovací hodině umyjí nebo vydezinfikují ruce,
na což dohlíží vyučující učitel.

6. Přestávky tráví žáci za příznivých klimatických podmínek na nádvoří školy a ve školním parku
za  dodržení  stanovených  pravidel  –  rozestupy  2m,  používání  roušek.  Zamezí  se  kontaktu
jednotlivých učebních skupin. V případě, že žáci zůstávají ve školní budově, pohybují se pouze
po kmenové  třídě.  Žáci  používají  roušky a  dodržují  rozestupy.  Dohled  ve  třídě  vykonává
vyučující učitel.

7. Na chodbě I.  stupně vykonává dohled pedagogický pracovník,  který dohlíží  na dodržování
hygienických pravidel o přestávkách – roušky,  rozestupy,  zamezení  kontaktu žáků různých
skupin při návštěvě toalety.

8. Dopolední  vyučování  probíhá  od  8:00  do  11:40  hodin.  Poté  mají  žáci  možnost  školního
stravování  za  dodržení  hygienických  pravidel  -  při  přesunu  používají  roušky  a  dodržují
rozestupy. Roušky si žáci sundavají až při samotné konzumaci oběda. Stravování jednotlivých
skupin  bude  organizováno  tak,  aby se  žáci  různých  skupin  ve  školní  jídelně  nepotkali.  U
jídelního stolu sedí vždy pouze jeden žák.

9. Ze školní jídelny odvádí vyučující učitel žáky zpět do kmenové třídy. Zde přebírá dohled nad
žáky  vychovatel,  event.  další  pedagogický  pracovník,  který  v  kmenové  třídě  organizuje
aktivity pro žáky zůstávající ve škole i v odpoledních hodinách (doporučený je pobyt žáků ve
venkovním areálu školy). V případě zájmu je pobyt dětí možný do 16:00 hodin. Žáky, kteří po
obědě školu opouští, odvede vyučující učitel do šatny a dohlíží na odchod žáků ze školy.



Obecná pravidla platná pro rodiče a všechny věkové skupiny žáků

 Rodiče žáků zváží, zda do školy poslat děti z rizikových skupin. Jedná se o děti chronicky
nemocné a děti žijící ve společné domácnosti s lidmi z ohrožené skupiny.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou
systémovou farmakologickou léčbou. 
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např.
hypertenze. 
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě, b) při protinádorové léčbě, c) po
transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně, 
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ). 
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující  dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin
(dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 

 Při prvním vstupu do školy předkládá žák/zákonný zástupce žáka prohlášení: 
1. písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
2. písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka,
kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 
Tato prohlášení budou předána pověřené osobě před hlavním vchodem do školní budovy. V případě,
že rodič/žák nepředloží podepsané dokumenty, není žákovi umožněn vstup do školy.

 V případě absence žáka na vyučování informuje zákonný zástupce školu telefonicky/mailem.

 Škola  si  vyhrazuje  právo  pro  bezkontaktní  měření  teploty  žáků  při  vstupu  do  školy  či  v
průběhu vyučování. Rodičům a doprovodu žáků je vstup do školy zakázán.

 V případě  zvýšené  teploty  a  dalších  příznaků  virového  onemocnění  bude  žák  umístěn  do
připraveného izolovaného prostoru a zákonní zástupci budou vyzvání k okamžitému odvozu
žáka ze školy.

 V  případě  nerespektování  a  porušování  stanovených  opatření  může  být  žák  z  vyučování
vyloučen.
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