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PROVOZ ŠKOLY A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ ZŠ LUŽNICE

Dokument je vytvořen v souladu s vydaným manuálem z MŠMT.
1) Úvod
Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky Základní školy Lužnice v souvislosti s
přítomností žáků 1. stupňů ve škole.
V případě nezletilých žáků platí, že v rozhodných situacích, které se týkají jejich práv a povinností, je
důležité vedle komunikace s nezletilým žákem komunikovat také s jeho zákonným zástupcem.
Tento materiál stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od
standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších
předpisů.
Pohyb žáků v základní škole se řídí těmito principy:
2) Docházka do ZŠ je obnovena od 25. 5. 2020 a je dobrovolná. Pro žáky, kteří se neúčastní
vyučování ve skupinách, nadále platí, že se budou vzdělávat distanční formou výuky, budou dostávat
obvyklým způsobem učivo pro vypracování jako doposud. Tzn. zadání učiva formou týdenních plánů
přes email zákonných zástupců.
3) Denní provoz budovy bude od 7.30 – 16.00
RANNÍ DRUŽINA dle manuálu MŠMT NEBUDE POSKYTOVÁNA.
 dopolední aktivity - v rozsahu 4 hod. denně – 1. skupina (3.,4.,5. ročník)
- příchod do školy od 7.30h.
- vyučování od 7.45h. do 11.25h.
- šatna – na chodbě
2. skupina (1.,2. ročník)
- příchod do školy od 7.45h.
- vyučování od 8.00h do 11. 40h.
- šatna – u školní družiny
 školní stravování - 11.40 – 12.30 – skupiny se vystřídají
- obědy se objednávají obvyklým způsobem, tzn. přes objednávkový systém.
 odpolední činnosti - ve skupinách 12.30 – 16.00
Odpolední činnosti využijeme k aktivitám spojeným s vedením klubů hrazených z projektu Šablony II.
– Badatelský, Jazykový, Čtenářský, Doučování.
4) Omlouvání dětí
V aktuální situaci je více než důležité a nutné důsledně omlouvat své dítě při absenci docházky do
ZŠ. Při onemocnění nebo při jiných důvodech, kdy dítě nemůže přijít do ZŠ, omlouvejte první den
nepřítomnosti hned ráno. Dostatečně včas sdělte důvod a délku plánované nepřítomnosti dítěte
třídní učitelce. Při náhlé absenci omlouvejte na t.č. 380 120 856 nebo na telefonech třídních
učitelek.
Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. 

5) Cesta do školy a ze školy
Při cestě do školy a ze školy se na žáky a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená
krizovými opatřeními, zejména:
Zakryjte si ústa a nos ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
Dodržujte odstup 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné
např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
Minimalizujte velké shromažďování osob před školou;
6) Vstup do budovy školy a odchod z budovy školy
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Doprovod do školy
nevstupuje. Pokud bude doprovod potřebovat osobně mluvit s učitelem, předem si sjedná individuální
schůzku.
 Každý žák bude vybaven ochranným štítem, který zajistí škola. Bude se o něj pečlivě starat a při
odchodu nechá po předchozí domluvě s třídní učitelkou ve škole.
Každý žák bude mít s sebou 2 náhradní roušky a sáček na uložení roušek. Použita bude pouze dle
instrukcí učitele (např. při podezření výskytu COVID 19 – viz. čl. č. 9)
 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po
prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k
vyřazení žáka ze skupiny.
Žáci budou do školy přicházet průběžně a budou se plynule přesouvat do přidělených šaten a po té
do tříd.
1. skupina – šatna u školní družiny (chlapci i děvčata dohromady)
2. skupina – šatna malá na hlavní chodbě (chlapci i děvčata dohromady)
 Pro ranní příchod do budovy použijte postranní vchod. U vchodu použijte dezinfekci na ruce,
která tam bude k dispozici. Ranní vstup postranním vchodem bude umožněn do 8.00h. Při
pozdějším příchodu použijte zvonku u hlavního vchodu.
 Pro odpolední vyzvedávání dítěte použijte zvonku u hlavního vchodu a vyčkejte příchodu dítěte
před budovou.
7) V prostorách základní školy
Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor budou organizovány
tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru). 
Všichni žáci i zaměstnanci školy při volném pohybu budou nosit ve společných prostorách ochranné
štíty.
Aktivity budou organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v
areálu školy.
Pro pobyt venku budeme využívat pouze zahradu školy. Dle počtu přihlášených dětí se
podmínky pobytu se skupinami dětí intervalově střídají nebo je určen oddělený prostor pro
jednotlivé skupiny.
Toalety budou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, dezinfekcí a jednorázovými
papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
Úklid a dezinfekce toalet bude probíhat minimálně jednou denně, popř. dle potřeby.
Rukavice budeme používat např. při přípravě jídla, likvidaci odpadů atd. 
ZŠ je dostatečně vybavena dezinfekcí a ochrannými prostředky. 
Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5
minut).
 Budeme dbát na zvýšené, pravidelné a důkladné mytí rukou vodou a tekutým mýdlem u všech
dětí.

8) Ve třídě
 Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce.
Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, podle situace se budeme snažit tyto skupiny
neměnit.
 Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici
ve třídě. 
 Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. 

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit štít, pokud je zachován
rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci),
musí se štíty nosit i ve třídě.
 Metody a formy výuky budou voleny tak, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická
opatření.
 O nošení ochranné pomůcky při vyučování rozhoduje učitel.

Při sejmutí během dopoledne si každý žák štít ukládá na svou lavici, při odchodu ze školy na
svou polici v šatně a pečlivě pod dohledem učitelky, vychovatelky, asistentky pedagoga ho
vydezinfikuje.
 Dopolední výuka bude věnována především hlavním předmětům, tzn. Čj, Mat, Aj. Po té ji
doplníme ostatními předměty formou projektového vyučování. Budeme se snažit dle počasí
vyučovat venku na zahradě. Připravte proto dětem vhodné oblečení.
 Žádáme rodiče o dohled nad přípravou učebních pomůcek dětí. Je důležité, aby každý den
nosily do školy zmiňované předměty. Vzhledem k vývoji situace budeme výuku předmětů řešit.
Pečlivě sledujte i instrukce v týdenních plánech a v úkoláčku.
9) 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 dítě bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, umístíme jej do samostatné
místnosti a bezodkladně budeme kontaktovat zákonného zástupce s ohledem na okamžité
vyzvednutí dítěte. O podezření ihned informujeme spádovou hygienickou stanici. Ostatní děti pak
umístíme do jiné místnosti nebo změníme výuku na pobyt venku s povinným nošením štítu a roušky,
dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. K měření tělesné teploty je ve škole
k dispozici bezkontaktní teploměr. 
Pokud se u zaměstnance základní školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v
nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáky je pak vhodné umístit do
jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením štítu a roušky, dokud není
známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy. 
10) Školní stravování
 Školní stravování bude probíhat v běžné podobě, tzn. dovoz ze školní jídelny Třeboň.
 Dítě dostane stravu na základě předchozího objednání v objednávkovém systému.
 Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.
 Štít se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to vedle sebe na stůl,
 Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů.

11) 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).
12) Dítě patřící do rizikové skupiny
Do rizikové skupiny patří dítě, které 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 dítě patří do rizikové
skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
13) Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku dítěte do školy.
Přihlášku žáků pro 1. stupeň odešlete do 18. 5. 2020 přes přiložený formulář v emailu nebo na
webových stránkách školy www.zsluznice.cz . Vyplněný formulář pošlete elektronicky na adresu
školy reditel@zsluznice.cz .
14) Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné
podepsat před vstupem do ZŠ:
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.).

čestné prohlášení, že žák nespadá do žádné z rizikových skupin nadmíru ohrožených
onemocněním COVID-19 a že v době podpisu neprojevuje on ani žádná z osob blízkých příznaky
virového onemocnění.
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do základní školy
umožněn.
15) UPOZORNĚNÍ!
Složení skupin je neměnné po celou dobu docházení do školy až do 30. 6. 2020.
Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.
Vzhledem k organizaci vyučovacích hodin a vzhledem k počtu pedagogů se pedagogičtí zaměstnanci
budou u skupin měnit. S ohledem na vývoj situace jsou možné výjimky v organizaci.

Všem předem děkujeme za spolupráci a věříme,
že společně všechno zvládneme!
V Lužnici 12. 5. 2020

