
Informace pro rodiče k provozu ZŠ Vacov ve školním roce 2020/2021 

Opatření vychází z manuálu MŠMT „PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 

2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19“ vydaného dne 25. 8. 2020.  

Vstup do školy: 

• Není nutné žádné potvrzení nebo prohlášení o bezinfekčnosti. 

• Není nutné zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky. 

• Pravidla v této oblasti mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření – 

sledujte prosím aktuální situaci. 

• Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. V současné 

epidemiologické situaci je nutné omezit pohyb rodičů i dalších osob uvnitř školních budov. 

Rodičům je vstup povolen pouze za účelem úředního jednání po předchozí domluvě. 

• Ve škole bude otevřena ranní družina pouze pro žáky prvního stupně od 7:00. 

• Žáci druhého stupně mohou vstoupit do budovy od 7:40 do 8:00. 

Provoz školy: 

• Výuka bude probíhat v plném rozsahu podle platného rozvrhu. 

• Vzhledem k dispozici budovy školy není možná úplná skupinová izolace jednotlivých tříd. 

Bude minimalizován zejména kontakt mezi 1. a 2. stupněm školy. Žáci nechodí volně po 

škole, pohybují se pouze na patře, kde mají kmenovou učebnu, nenavštěvují žáky z jiné třídy. 

• Komunikace mezi pedagogickými pracovníky a rodiči bude většinou probíhat online 

prostřednictvím elektronické žákovské Školaonline.  

• Pedagogičtí pracovníci školy seznámí žáky s aktuálními hygienickými pravidly a dohlíží nad 

jejich dodržováním. 

• Aktivity, které nejsou nezbytně nutné pro naplnění školního vzdělávacího programu a 

dochází při nich ke koncentraci většího počtu lidí (besídky, kulturní a sportovní akce atd.),  

budou realizovány/nerealizovány vždy podle aktuální situace, případně po dohodě s rodiči.  

• Aktivity jiných subjektů jsou organizovány v prostorách školy tak, aby byl minimalizován 

kontakt účastníků těchto aktivit s žáky a zaměstnanci školy. 

Postup při podezření na možné příznaky COVID-19 

• Nikdo s příznaky jakékoliv nemoci nesmí do školy vstoupit. 

• Škola má právo na bezkontaktní měření teploty žáka v případě podezření nákazy. Škola má 

k dispozici nový certifikovaný bezkontaktní teploměr. 

• Pokud žák vykazuje příznaky nemoci již při příchodu do školy, není vpuštěn do budovy školy za 

podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce. 

• Pokud žák vykazuje příznaky nemoci již při příchodu do školy a není přítomen zákonný zástupce 

žáka, postupuje se podle následujícího bodu. 

• Pokud se příznaky nemoci vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k 

poskytnutí roušky, umístění do předem připravené samostatné místnosti a současně k 

informování zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy. 

• Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky 

kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

• V případě potvrzení nákazy žáka se bude škola řídit doporučením příslušné hygienické stanice. 

 

 



Pravidla distanční výuky 

• V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí 

více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve 

škole, běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem 

a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu 

nemoci. Pokud to organizační možnosti školy dovolí, bude dotčeným žákům poskytovat 

studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů a úkolů (nebude se však jednat o 

plnohodnotnou distanční výuku). 

• V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či 

oddělení, je škola povinna DISTANČNÍM způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána účast 

na prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v PREZENČNÍM vzdělávání. Distanční způsob bude 

probíhat dle aktuálních personálních a organizačních možností školy. Distanční způsob 

vzdělávání musí vždy respektovat aktuální zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních 

žáků. Žák má povinnost se distanční formy výuky účastnit. Distanční výuky se nemusí účastnit 

žák, který je nemocný – zákonný zástupce je v tomto případě povinen omluvit žáka 

z prezenční i z distanční výuky. 

• Pokud bude z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo 

plošným opatřením MZČR zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné celé 

skupiny/třídy/oddělení, škola poskytuje pro tyto skupiny/třídy/oddělení vzdělávání výhradně 

distančním způsobem. Ostatní skupiny/třídy/oddělení se vzdělávají dále prezenčním 

způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech žáků, přechází na distanční výuku celá škola. 

Škola bude poskytovat distanční výuku stejným způsobem jako na jaře 2020. Hlavním 

komunikačním kanálem je v tomto případě elektronická žákovská Školaonline, www stránky 

školy a videokonference. Distanční výuka bude přizpůsobena individuálním podmínkám 

jednotlivých žáků školy. V případě distanční výuky je ZŠ Vacov připravena zapůjčit notebook 

nebo stolní počítač žákům, kteří to potřebují (na základě žádosti zákonného zástupce a 

individuálního posouzení žádosti vedením školy). 

Pravidla pro školní jídelnu 

• Školní jídelna ZŠ Vacov bude v provozu a bude poskytovat teplé jídlo. 

• Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a 

neberou si ani příbory. 

• Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce. 

• Provoz stravování v jídelně bude organizován tak, aby se nepotkávali žáci 1.  a 2. stupně.  

Pravidla pro školní družinu 

• V rámci naplňování kapacity školní družiny se budeme snažit v souladu s doporučením 

ministerstva školství vytvořit každé oddělení družiny z jedné třídy, případně max. ze dvou 

tříd. 

• Provoz družiny bude jinak probíhat běžným způsobem. 

• Při vyzvedávání žáků z družiny nevstupují rodiče do školní budovy. 

Kroužky a zájmová činnost 

• Manuál MŠMT setkávání žáků v kroužcích nedoporučuje, ale také nezakazuje. Nabídku kroužků 

připravujeme. Nebude možné, aby se v zájmovém kroužku setkávali žáci z prvního a druhého 

stupně. 

• Aktivity jednotlivých zájmových kroužků se budou v průběhu roku upravovat v závislosti na 

aktuální situaci. 



Hygienická opatření v budově: 

• Škola má zajištěno dostatečné množství dezinfekce. 

• Dezinfekční prostředky na ruce jsou umístěné u hlavního vchodu a před školní jídelnou. 

• Umyvadlem, dávkovačem i jednorázovými papírovými ručníky jsou vybaveny všechny třídy. 

• Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, bude prováděna 

několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k 

sezení ve společných prostorách). 

• Dezinfekce všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, 

bude prováděno nejméně jednou denně, případně častěji (při každé změně účastníků 

v učebně). 

• Toalety jsou vybaveny mýdlem a dezinfekcí v dávkovačích, jednorázovými papírovými ručníky 

pro bezpečné osušení rukou. 

• Úklid a dezinfekce toalet probíhá několikrát denně. 

• Pracovníci školy budou zajišťovat časté větrání (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min). 

• Úklidový personál byl informován o hygienických zásadách, potřebě čištění a dezinfekce 

povrchů a předmětů. 

• Úklidový personál má zpracován manuál (kdo, kde, kdy a čím bude dezinfikovat). 

• Odpadkové koše budou vyprázdněny minimálně jednou denně. 

 

 

Ve Vacově dne 30. 8. 2020 

 

 

 


