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PRAVIDLA PROVOZU ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

do konce školního roku 2019/2020 

Vážení rodiče, 

V souladu s platným vládním nařízením a opatřeními ministerstva školství (MŠMT) 
zahájíme od 25. 5. 2020 provoz školních skupin. Při dodržení všech požadovaných 
pravidel se nebude jednat o klasickou prezenční školní docházku a výuku. Provoz a 
obsah vzdělávání bude upraven tak, aby splňoval veškerá požadovaná hygienická 
opatření. 

 

- Docházka je nepovinná. Distančí výuka nadále pokračuje u některých žáků. 
- K docházce jste po Vašem zvážení mohli přihlásit Vaše dítě formou dotazníku, který 

Vám byl zprostředkován v předešlé informaci AKTUALIT. 
- Na základě dotazníkového šetření počtu žáků, kteří budou docházet do školy je možné 

zachovat skupiny, jak byly dříve děti zvyklé.  
- První skupina jsou žáci 1. a 2. ročníku. (10 žáků). Druhá skupina jsou žáci 3. a 4. ročníku 

(15. žáků). Poslední skupinou je 5. ročník. (9 žáků). Tyto skupiny budou ve svých 
stávajících třídách. Budou neměnné. 

Provoz Základní školy Janov, okres Svitavy se bude řídit těmito pravidly: 

- Před vstupem do školy žáci musí dodržovat vzájemné odstupy, nebudou vstupovat 
hromadně, platí povinnost zakrytí úst a nosu. 

- Žáky před školou vyzvedává třídní učitelka, která bude žáky organizovat do své 
skupiny.  

- Tyto skupiny budou odváděny do šaten a určených prostor, následně do tříd tak, aby 
nedocházelo ke vzájemnému setkávání skupin. 

- Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce, či žák prohlášení o 
neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.  

- Pokud tyto dokumenty nebudou doloženy, nebude žákovi osobní účast ve škole 
umožněna, nebude vpuštěn. (Tiskopis je možné získat i ve škole) 

- Do budovy školy není umožněn vstup doprovázejícím osobám. 
- Ve společných prostorách všichni žáci a zaměstnanci školy nosí roušky. 
- Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 
- Ve třídách, které jsou uzpůsobeny k dodržování odstupu mezi žáky (žáci sedí 

jednotlivě v lavici) nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je 
zachován rozestup nejméně 1,5 metru.  

- Při sejmutí si každý žák roušku ukládá do sáčku. 
- Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet bude organizována. 



- Přestávky žáci budou trávit ve svých třídách. 
- Při pobytu venku o přestávkách se budou skupiny střídat. Velká přestávka bude tedy 

rozložena pro určité skupiny po 1. vyučovací hodině, pro zbývající skupiny bude určena 
po 2.  vyučovací hodině.  

- Žáci budou používat jen jednorázové papírové ručníky, které zajistí škola. Ručníky 
z domova žáci nebudou používat. 

- Desinfekční prostředky na ruce budou umístěny ve třídách, při vstupu do školy, v jídelně 
- Po celou dobu tohoto opatření bude zvýšen nárok na úklid a bezinfekčnost prostor školy. 
- Školní stravování bude poskytováno formou vydávání teplých obědů. 
- Budou dodržena přísná pravidla stanovená MŠMT – zvýšená hygiena rukou 

a desinfekce přímo v jídelně, rozestupy. 
- Žáci dostanou jídelní tác s kompletním obědem včetně nápoje a příborů. 
- Žáci z rozdílných skupin se nebudou v jídelně setkávat, je určen časový harmonogram. 
- Prosíme rodiče, aby zajistili pro své dítě dopolední pitný režim, donáškou vlastní 

láhve s pitím. Škola dopolední pití nezajišťuje. 
- V rámci vzdělávacích aktivit ve skupinách bude probíhat výuka především hlavních 

předmětů, výuka výchov v rozvrhu zahrnuty nejsou. Odpolední kroužky také ne. 
- Dopolední výuka začíná v 8.00h. Každá skupina má vždy 4 vyučovací hodiny. 
- Odpolední aktivity nejsou myšleny jako družina. Seskupení dětí může být jiné, než je 

uvedena docházka dětí před mimořádným opatřením. Je velice těžko proveditelné 
udržet jednotnost skupin.  

- Nebude vybírán družinový poplatek.  
- Provoz odpoledních aktivit je rozvržen do 15.45. hodin. 

Dopolední rozvrh hodin Vám bude rozeslán na Váš email. 

Žádáme také o vyzvednutí věcí, které mají děti uložené v šatnách. Kdy a za jakých 
podmínek Vás bude informovat třídní učitelka. 

 

 

 


