
ORGANIZACE PROVOZU NA 1. STUPNI ZŠ OD 25. 5. 2020 

 

Žáci, přihlášení k docházce od 25. 5. 2020, budou rozděleni do tří skupin. Do skupiny č. 1 jsou zařazeni 

žáci 1. a 2. ročníku, do skupiny č. 2 žáci 3. a 4. ročníku (obě v budově v Horním Slivně) a skupina č. 3 je 

tvořena žáky 5. ročníku (v budově v Dolním Slivně).  

Žáci se scházejí v určený čas před budovou školy, kde si je vyzvedne určený vyučující, který zkontroluje, 

zda mají všichni žáci minimálně dvě roušky a první den (tj. 25. 5.) také zkontroluje, že všichni žáci 

odevzdali zákonnými zástupci podepsané „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového 

infekčního onemocnění“. Pokud žák toto prohlášení neodevzdá, nebude do budovy vpuštěn. Při vstupu 

do budovy si každý žák ošetří ruce dezinfekcí. Vyučující odvede žáky do šatny a poté do určené učebny. 

 

Skupina č. 1 

Učebna 1. ročníku. Vzdělávací aktivity (dopolední blok) vede p. uč. Čapková, zájmové aktivity 

(odpolední blok) vede p. vych. Demjaničová. 

Časový rozvrh: 

Vstup do budovy 7:40 

1. výukový blok  7:55 – 9:30 

Velká přestávka  9:30 – 9:45 

2. výukový blok  9:45 – 11:10 

Oběd   11:10 – 11:30 

Zájmový blok  11:13 – 14:55 

 

Skupina č. 2 

Učebna 3. ročníku. Vzdělávací aktivity (dopolední blok) vede p. uč. Kubová, zájmové aktivity (odpolední 

blok) vede p. vych. Podolská. 

Časový rozvrh: 

Vstup do budovy 7:50 

1. výukový blok  8:05 – 9:45 

Velká přestávka  9:45 – 10:00 

2. výukový blok  10:00 – 12:00 

Oběd   12:00 – 12:20 

Zájmový blok  12:20 – 15:00 

 

Skupina č. 3 

Učebna 5. ročníku. Vzdělávací aktivity vede p. uč. Michálková.  

Časový rozvrh: 

Vstup do budovy 7:55 

1. výukový blok  8:05 – 9:45 

Velká přestávka  9:45 – 10:00 

2. výukový blok  10:00 – 11:20 

 

Vstup do budovy školy  

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

 Pedagogové odvedou žáky do šaten a do tříd tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi 

skupinami. Skupina č. 1 se shromažďuje před budovou vlevo (před vstupem na OÚ), skupina č. 

2 se shromažďuje před budovou vpravo.  

 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.   



 Žáci se smí pohybovat pouze v určené šatně a učebně a na toaletách a chodbě mezi nimi.   

 Žák je povinen dodržovat stanovená pravidla; jejich opakované nedodržování, po 

prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, 

resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.  

 

V budově školy  

 Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je možné 

provádět pouze v určených časech tak, aby nedocházelo ke kontaktu žáků z různých skupin.  

 Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 

metru).  

 V případě vhodného počasí je možné trávit přestávky venku.  

 Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.  

 Po použití toalety si musí žák umýt mýdlem ruce, otřít papírovým ručníkem a použít dezinfekci 

v rozprašovači.  

 Rozprašovače s dezinfekcí jsou umístěny u vchodu do budovy, v každé učebně, na toaletách a 

v jídelně (Horní Slivno)  

 Učebny se větrají minimálně jednou za hodinu (po dobu 5 min).  

  

Ve třídě   

 Neprodleně po příchodu do třídy musí každý umýt ruce a použít dezinfekci na ruce.  

 Složení skupin žáků je neměnné.   

 Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že každý žák má svou lavici. 

 V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je 

zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při 

skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. 

 Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.  

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19   

 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-

19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce 

dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.   

 Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné 

místnosti a škola vyzve zákonné zástupce žáka k okamžitému vyzvednutí žáka. O podezření 

informuje škola spádovou hygienickou stanici.  

 

Pravidla pro poskytování školního stravování (Horní Slivno) 

 Výdej stravy probíhá v souladu s časovým rozvrhem patřičné skupiny. 

 Před vstupem do jídelny každý žák použije dezinfekci na ruce.   

 V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků.  

 U každého stolu smí sedět pouze jeden žák. 

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

                                                              


