
Základní škola Zbůch, Hornická 300, příspěvková organizace 

Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole a jejích podmínkách 

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 25. května 2020 umožněna 
dobrovolná osobní přítomnost žáků 1. stupně v základní škole.   

Výuku skupin v dopoledních hodinách zajišťují třídní učitelé, popř. učitelé 2. stupně a asistenti 

pedagoga. Mgr. Irenu Svobodovou (pracovní neschopnost) nahradí podle potřeby Mgr. Michal 
Miča. Odpolední činnosti zajistí vychovatelky a asistentky pedagoga. Konkrétní skupiny budou 
známy po vyjádření zájmu rodiči do 18. 5. 2020.    O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel 

školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.  
Maximální počet žáků ve skupině je 15.  

 

Časový rozsah výuky: 

7.40 – 8.00  - otevření školy, převzetí skupin žáků pedagogy  

Ranní družina není poskytována  
 

1. a  2. ročník denně  a v pátek  i  3. – 5. ročník: 

8.00 – 11.40 - výuka dle upraveného rozvrhu ve skupinách (nebude např. Tv), 

po 11.40 mohou žáci, jejichž zák. zástupci o to požádali, odejít ze školy 

 

pondělí  až  čtvrtek  3. – 5. ročník  

8.00 – 12.35 výuka dle upraveného rozvrhu ve skupinách (nebude např. Tv), 

po 12.35 mohou žáci, jejichž zák. zástupci o to požádali, odejít ze školy 

 

denně žáci, kteří zůstali na odpolední činnost 

12.00 – 13.30 oběd po skupinách 

- konec výuky bude organizován tak, aby na oběd neodcházely jednotlivé skupiny pohromadě 

13.30 – 16.00 odpolední činnost skupin  ve škole  

Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.  


Školní stravování bude zahájeno 25. května. (přihlaste se na www.strava.cz) 

Hygienická opatření ve škole a v jídelně budou v souladu s dokumentem MŠMT Ochrana zdraví a 

provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020.  (na hl. stránce). 

 



Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými 
opatřeními, zejména:  

- Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). 

-Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné 
např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti). 

Ve škole: 

- 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 je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. 

- O podrobnějších provozních a hygienických opatřeních budou žáci poučeni první vyučovací hodinu   

   dne 25. 5. 2020. 

 

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků 
1. stupně ZŠ  na e-mailovou 

adresu zszbuch@zszbuch.cz nebo telefonicky na číslo 602 292 383 (možno i 
sms). Zároveň oznamte i zájem o odpolední činnosti ve škole. 

Osoby s rizikovými faktory 

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 (steroidy, HIV apod.), 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). 

mailto:zszbuch@zszbuch.cz


Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny ? 

Do rizikové skupiny patří 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. 

 Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, 
a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.  

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka Čestné prohlášení, které je možno 

podepsat před vstupem do školy:  (ke stažení na hlavní stránce) 

Prohlášení obsahuje: 

- 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 tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole 
umožněna. 
 

 

Ve Zbůchu dne 5. 5. 2020    Mgr. Vlastislav König 


