
Provoz ZŠ Sokolovská od 25. 5. 2020 

Od 25. 5. 2020 se mohou za pevně stanovených podmínek vrátit žáci 1. stupně do školy. Účast 

na vzdělávání je dobrovolná, je tedy rodiče na Vás, zda své dítě do školy vyšlete, či nikoliv. Níže 

je uvedeno vymezení rizikových osob, pokud Vaše dítě do některé z kategorií patří, 

doporučujeme konzultovat případný návrat do školy s pediatrem. 

Základní informace: 

 Provoz školy probíhá v době od 8 do 16 hodin pro žáky 1. až 3. ročníků. Vzdělávací 

aktivity jsou rozděleny na dopolední (bude probíhat vzdělávání žáků) a odpolední část  

(zde budou realizovány zájmové aktivity s přihlédnutím k omezením, které je nutné 

dodržovat, např. je nutné se zdržovat pouze na pozemku školy).  Pro žáky 4. a 5. ročníků 

probíhá provoz od 8 do 13 hodin (bude probíhat vzdělávání žáků).  Obsah dopolední 

části vychází ze vzdělávacího obsahu RVP pro ZV a ŠVP ZŠ Sokolovská. Obsah odpolední 

části vychází ze ŠVP ŠD. Ranní družina není poskytována. 

 Žáci se  vzdělávají ve skupinách v max. počtu 15 žáků ve své kmenové třídě, děti budou 

sedět v lavicích po jednom. Zařazení do skupiny je neměnné, rozhoduje o něm ředitel 

školy. Žáka nelze do skupiny zařadit později než 25. 5. 2020.  

 Složení skupin je neměnné, skupiny mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. 

Skupiny vstupují  do budovy školy  postupně dle časového harmonogramu 

(harmonogram bude vyvěšen po zjištění počtu zájemců a vytvoření stabilních skupin). 

 Žáci vstupují do budovy školy v roušce, před vchodem do budovy se neshlukují, 

dodržují rozestupy 2 metry. Vstup do školy je povolen pouze žákům, ne doprovázejícím 

osobám.  

 V případě, že se žák opozdí proti harmonogramu, čeká až do okamžiku, kdy jsou ostatní 

skupiny v budově. Nelze žáka nechat vstoupit do školy s jinou skupinou. 

 Platí podmínka mít ve škole dvě roušky na den + sáček na roušku v době, kdy nebude 

rouška na ústech nutná. Kontrola proběhne každé ráno při vstupu do budovy. Pokud 

žák  tuto podmínku nesplní, nebude vpuštěn do budovy. 

 Roušku je nutné používat ve společných prostorách, nebude nutné mít ji na ústech 

v době, kdy  žáci pracují v lavicích. 

 V pondělí 25. 5. 2020 žáci ve vestibulu odevzdají čestné prohlášení podepsané 

zákonným zástupcem o neexistenci příznaků virového onemocnění (odkaz zde). 

Zároveň podpisem tohoto prohlášení zákonní zástupci stvrzují, že se seznámili 

s vymezením osob s rizikovými faktory stanoveným MZ. Bez vyplněného prohlášení, 

nebude žák do budovy vpuštěn. 

 Do prostor školy nebudou vpuštěni žáci, kteří vykazují jakékoliv známky infekčního 

onemocnění dýchacích cest (např. rýma, kašel, zvýšená teplota, zarudlé slzející oči) 

či vykazují jiné odchylky od běžné zdravotní normy. V takovém případě budou ihned 

kontaktováni rodiče.  Zvažte tedy, zda takové dítě do školy poslat. Totéž učiňte i 

v případě silných alergických reakcí. 

 Třídní učitel vede evidenci žáků, omlouvání nepřítomnosti žáků bude probíhat dle 

platného školního řádu, tzn. do tří kalendářních dnů telefonicky nebo e-mailem 



třídnímu učiteli. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení na 

konci školního roku. 

 Po přezutí u skříňky  zaměstnanci školy provedou desinfekci rukou žáků. Další 

desinfekce je pro  žáky k dispozici ve třídě, na toaletách a v dalších prostorech, ve 

kterých se budou pohybovat. 

 Následně žáci odejdou do své kmenové třídy dle pokynů pověřeného pedagogického 

pracovníka. 

 Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované 

nedodržování je důvodem k vyřazení žáka ze skupiny. 

 Školní jídelna bude od 25. 5. 2020 v provozu, budeme vařit jedno jídlo. Bližší informace 

a hygienická pravidla uveřejníme později.  

 

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:  
1. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s 
dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.  

2. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou 
např. hypertenze.  

 3. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),  

 b) při protinádorové léčbě,  

 c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,  
 4. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).  
 5. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.  
 6. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu 
funkce ledvin (dialýza).  
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).  

 

V případě jakéhokoliv onemocnění Vašeho dítěte doporučujeme konzultovat 

případný návrat do školy s dětským lékařem. 

Zvažte také, zda poslat do školy dítě v případě, že sdílí jednu domácnost s osobou starší 65 let. 

Další informace budeme průběžně zveřejňovat na webu školy.  

 

Mgr. Pavlína Roudná – ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 


