
MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STARÁ PAKA, OKRES JIČÍN 

 

Provoz školy pro I. stupeň od 25. 5. 2020 
 

Vážení rodiče, milí žáci I. stupně, 

na základě dopisu ministra školství čj. MSDMT-19185/2020-1 ze dne 2. května 2020 Vám 

sděluji následující informace k otevření I. stupně ZŠ od pondělí 25. 5. 2020. Docházka nebude 

povinná a bude probíhat ve skupinách maximálně do počtu 15 žáků.  

Podmínky, za kterých bude probíhat výuka I. stupně v naší škole: 

• Výuky se budou moci zúčastnit pouze žáci, kteří nespadají do rizikové skupiny osob 

popsané v „Čestném prohlášení“ (tvoří přílohu tohoto sdělení). Žák musí nastoupit 

v pondělí 25. 5. 2020, pozdější nástup do školy nebude možný. 

• Výuka bude probíhat v pracovní dny pondělí - pátek vždy po čtyřech vyučovacích 

hodinách v době od 7:55 do 11:35 v předmětech dle rozvrhu hodin kromě tělesné 

výchovy. Nebude však probíhat pedagogická intervence ani předmět speciálně 

pedagogické péče. Odpolední část pobytu dětí ve škole bude zajištěna nejpozději do 

16:00. Nebude se jednat o klasickou školní družinu, neboť děti musí zůstat ve 

stanovených skupinách po celý den. 

• V provozu bude od 25. 5. 2020 též školní jídelna, upřednostněna bude bezkontaktní 

platba obědů, neboť rodiče žáků nebudou mít přístup do školy. Většina žáků má na účtu 

jídelny přeplatek, ze kterého stravné bude čerpáno. V případě, že tomu tak není, budou 

rodiče informováni, jakým způsobem bude možné stravné zaplatit. 

• Zákonní zástupci žáků oznámí škole nejpozději do pondělí 18. 5. 2020, zda bude 

jejich dítě chodit do školy. Pozdější nástup do školy nebude možný. (Závazná 

přihláška je v druhé příloze tohoto sdělení). 

 

Cesta do školy a ze školy 

• Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená 

krizovými opatřeními – zakrytí úst a nosu rouškou, rozestupy mezi sebou navzájem 

2 metry. 

Příchod ke škole, pohyb před školou a vstup do budovy 

• Žáci budou vpouštěni do školy od 7:40 po skupinkách, za doprovodu pedagogických 

pracovníků, kteří je přes šatnu odvedou do třídy.  

• Všichni zaměstnanci a žáci budou mít ve společných prostorách roušky. 

• Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 vlastní roušky a sáček na uložení 

roušky. Škola má roušky v zásobě pro případ, že dítě roušku během dne nějakým 

způsobem znehodnotí. 

• Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla – jejich opakované 

nedodržování (a po upozornění zákonného zástupce) je důvodem k vyřazení žáka ze 

skupiny. 

V budově školy 

• Přesuny žáků, pohyby žáků po chodbách, návštěva toalet budou organizovány tak, aby 

se minimalizovaly kontakty mezi žáky. 

• Pokud to bude možné, budou žáci trávit přestávky venku s rouškou na obličeji. 



• Úklid a dezinfekce bude probíhat dle předepsaných hygienických pravidel. 

Ve třídě 

• Po přezutí a příchodu žáka do třídy každý použije dezinfekci na ruce po předešlém omytí 

rukou vodou a tekutým mýdlem. 

• Třídy budou opatřeny papírovými jednorázovými ručníky. 

• Každý žák bude sedět v lavici sám. 

• V průběhu výuky nemusí žáci ani učitelé nosit roušku, pokud je zachován rozestup 

2 metry. 

• Po každé vyučovací hodině si žáci omyjí a vydezinfikují ruce. 

• Ve třídě se bude větrat minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut. 

Při podezření na možné příznaky COVID - 19 

• Nikdo s příznaky infekce nesmí do školy vstoupit. 

• Pokud by žák vykazoval některý z příznaků nemoci v době vyučování, bude umístěn 

v samostatné místnosti. Zákonný zástupce si jej bez zbytečného prodlení vyzvedne, 

škola vyrozumí hygienickou stanici v Jičíně. 

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny 

• Ministerstvo zdravotnictví stanovilo rizikové faktory, které jsou vyjmenovány v 

„Čestném prohlášení“ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, 

které tvoří přílohu tohoto „Provozu školy pro I. stupeň od 25. 5. 2020“. 

• Pokud si toto „Čestné prohlášení“ nebo „Závaznou přihlášku žáka k výuce“ nemůžete 

vytisknout, budou k dispozici od 11. 5. 2020 v krabici u zadního vchodu do školní 

budovy. 

• Bez vyplnění „Čestného prohlášení“ zákonným zástupcem žáka a jeho předložení 

žákem dne 25. 5. 2020 mu nebude umožněn pobyt ve škole. 

Vážení rodiče, 

pro zabezpečení chodu školy od 25. 5. 2020 je nutné, abyste oznámili nejpozději do pondělí 

18. 5. 2020, zda se Vaše dítě zúčastní výuky ve škole. Jak je zmíněno výše, pozdější nástup 

do školy po termínu 25. 5. 2020 nebude možný. 

 

 

Ve Staré Pace dne 11. května 2020 

 

        

 

       Mgr. Pavel Antoš v. r.  

               ředitel školy 

 


