
Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice, příspěvková organizace 

 

 

ORGANIZAČNÍ A PROVOZNÍ POKYNY PRO ŽÁKY A ZAMĚSTNANCE  

V DOBĚ OD 11. 5. 2020 do 30. 06. 2020 

 
Pokyny jsou vytvořeny na základě dokumentu „Ochrana zdraví a provoz základních škol v 
období do konce školního roku 2019/2020“, vydaného MŠMT dne 30. 4. 2020. Při jejich 
zpracování jsme dodrželi závazná nařízení MŠMT. Nařízení, která však byla pouze 
doporučena, jsme přizpůsobili specifikům líbeznické školy. Dodržování pravidel v tomto 
dokumentu je pro žáky a zaměstnance závazné. Jejich cílem je minimalizovat rizika ohrožení 
zdraví žáků, zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků.  

 

 

Pohyb a činnost žáků v základní škole se řídí těmito principy: 

 

 

Příchod ke škole a pohyb před školou 

 

 Před školou je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo 

mimořádnými opatřeními (není nutné např. u doprovodu žáka/členů společné 
domácnosti).

 Je povinnost zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.

 Žáci budou přicházet ke škole na určitý vyhrazený čas - dle rozdělení do skupin.
Každý dostane přesný časový údaj pro příchod jeho skupiny do školy. 

 Časy příchodů budou rozvrženy v době 7:30 - 7:55 hodin dle rozpisu jednotlivých 

skupin.
 Režim příchodů do školy a odchodů žáků ze školy stanoví ředitel školy dle aktuálního 

počtu žáků ve skupině a dle možností zákonných zástupců po dohodě s pedagogickým 

pracovníkem skupiny. Nesmí docházet k nadměrnému shromažďování osob před budovou 

školy.

 

Vstup do školy a pohyb žáků v budově školy  

 

 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 Do školy vstupují žáci samostatně. V budově školy si je převezmou pedagogové, kteří 

odvedou žáky do tříd tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z jiných skupin. 
 Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 Škola vyhradí prostory školy, kde se mohou žáci pohybovat.
 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování 

je důvodem k nevpuštění žáka do školy či vyřazení ze skupiny.

 

Pravidla pro pobyt ve třídě 

 

 Neprodleně po přezutí a po příchodu do třídy musí každý žák použít dezinfekci na 
ruce, případně ještě jednou po umytí rukou.

 Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné.



 Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nutné dodržet zásadu 1 žák v 1 
lavici ve třídě. 

 V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud 
je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu 
(např. ve výjimečném případě při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

 Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku sám.

 V každé třídě je nezbytné často větrat.
 Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

 

Organizace výuky 

 

Žáci devátého ročníku 
 
Od 11. 5. 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku pro účely přípravy na 

přijímací zkoušky (viz usnesení vlády č. 491 z 30. 4. 2020). ZŠ a ZUŠ Líbeznice proto od 

daného dne realizuje vzdělávací aktivity pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze 

žáky 9. ročníků. Přitom jsou stanovena tato pravidla výuky: 
 

 Maximální počet žáků ve skupině je 15 a musí být dodržena veškerá hygienická 
pravidla popsaná v tomto dokumentu.

 Složení skupin je neměnné po celou dobu opětovného umožnění zařazení žáků ve 

škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze 

zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020
 Obsahem výuky je učivo z předmětů přijímacích zkoušek na SŠ. Cílem aktivit je 

příprava na přijímací zkoušku. Výuka bude probíhat jedenkrát týdně dle dohody 

s vyučujícím. 
 

Žáci prvního stupně 
 

Od 25. 5. 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně. Přitom jsou stanovena tato 

pravidla: 
 

 Maximální počet žáků ve skupině je 15 a musí být dodržena veškerá hygienická 

pravidla popsaná v tomto dokumentu.
 Složení skupin je neměnné po celou dobu opětovného umožnění přítomnosti žáků ve 

škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze 

zařadit do skupiny později než k 25. 5. 2020. Pokud zájem o osobní přítomnost žáků 

ve škole přesáhne organizační, technické nebo personální možnosti školy, rozhodne o 

přijetí žáků do skupiny ředitel školy na základě metody losování.

 Žáci se vzdělávají ve škole každý den.
 Obsahem výuky jsou profilové předměty 1. stupně. Aktivity jsou rozděleny na 

dopolední a odpolední část. Dopolední část se v době od 8.00 do 11:35 hodin věnuje 
vzdělávání žáků. Odpolední část v době 11:35 až 16:00 hodin zajišťuje zájmové 

vzdělávání žáků a svým obsahem se blíží charakteru vzdělávání ve školní družině. 
Nejpozději v 16.00 hodin je odpolední část ukončena a končí. Rodiče jsou povinni si 

do této doby dítě vyzvednout. 

 Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci.

 Žáci, kteří nebudou členy skupiny, budou o probíraném učivu informováni 

prostřednictví Google učebny.



 Ranní družina není poskytována. 
 Škola vede evidenci o docházce do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 

dny žádá škola zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o informaci, zda žák 

bude nadále do skupiny docházet. Absence žáka se nezapočítává do absence uvedené 

na vysvědčení žáka.
 Škola bude zařazovat relaxační chvilky a využije venkovní prostředí školy pro pobyt 

žáků venku. 

 Aktivity mimo areál školy nejsou možné, to znamená, že nebudou realizovány 

vycházky, výlety, exkurze nebo školy v přírodě.
 

 

Informace o rizikových skupinách žáků a zaměstnanců 

 

Osoby s rizikovými faktory 

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 
 

 Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 
 

 Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s 
dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou. 

 
 Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou 

léčbou např. hypertenze.  
 Porucha imunitního systému, např.  

- při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),  
- při protinádorové léčbě 

- po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně, 

 Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2). 

 Farmakologicky léčený diabetes mellitus (cukrovka).  
 Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu 

funkce ledvin (dialýza).  
 Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 

 

Do rizikové skupiny patří: 

 

 Zaměstnanec školy, který naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud 

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

 Žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2 – 8) uvedený výše nebo pokud 
některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 
Zákonní zástupci zváží tyto rizikové faktory, a pokud žák do rizikové skupiny patří, 
rozhodne se o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka čestné prohlášení o 
seznámení s vymezením rizikových skupin a neexistenci příznaků virového 
infekčního onemocnění.
Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve 
škole umožněna. 

 
 
 



Při podezření na možné příznaky COVID – 19 

 

 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým 
příznakům COVID – 19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný 
příznak infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 

 

Pravidla a zásady školního stravování 

 

Škola poskytuje stravování přihlášeným žákům od 11. 5. (tj. pouze žákům osobně přítomným 

ve škole přihlášeným ke stravování). Školní stravování pro žáky se přitom realizuje dle 

následujících pravidel: 
 

 Žákům jsou vydávány obědy. Pokrmy, příbory i jídlo vydává personál školní 
 jídelny. Žáci si samostatně nic z výše uvedeného neberou.
 V jídelně se při výdeji nepotkávají žáci z různých skupin. Při stavování jsou zajištěny   

 obvyklé rozestupy jako ve třídě a jsou nastaveny rozestupy mezi jednotlivými 

 skupinami. Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do 

 vlastního sáčku.
 Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce a použije dezinfekci na ruce.
 Ostatní běžná hygienická pravidla jsou stále také dodržována.



 

Pravidla hygieny a úklidu 

 

 Žáci budou poučeni o pravidlech dodržování hygieny 
 Ve společných prostorách školy se budou žáci pohybovat dle aktuálního rozpisu po 

skupinách, které jsou neměnné.
 Toalety i třídy jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, antibakteriálním mýdlem v 

dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými 
ručníky pro bezpečné osušení rukou.

 Úklid a dezinfekce probíhá minimálně jednou denně. Pravidelně jsou dezinfikovány 
kliky, vypínače, klávesnice, dálkové ovladače, telefony, učební pomůcky, podlahy, 
WC.

 Dezinfekce je u vstupů v budově školy i na chodbách.

 Pedagogové zajišťují pravidelné větrání třídy i chodeb.
 Odpadkové koše se kontrolují průběžně a vyprázdněny jsou minimálně jednou denně.

 Technický a úklidový personál je o zpřísněných podmínkách poučen ředitelem školy.



Zákonní zástupci budou vyzváni prostřednictvím Bakalářů a komunikací s třídními 

učiteli k přečtení tohoto dokumentu a k závaznému vyjádření se k účasti žáka ve 

výuce v ZŠ a ZUŠ Líbeznice nejpozději do 18. 5. 2020. Zároveň budou rodiče 

informováni o nutnosti vyplnění a podepsání Čestného prohlášení o neexistenci 

příznaků virového infekčního onemocnění.
 

 

Platí od 11. 5. 2020                  Mgr. Ivana Pekárková, ředitelka školy 

 

V Líbeznicích dne 5. 5. 2020 


