
 

Základní škola a Mateřská škola Orlické Podhůří 
Říčky 59, 562 01 Orlické Podhůří 

 

 

Postup při otevření školy pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020 

 

Postup upravuje metodický pokyn MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol 

v období do konce školního roku 2019/2020“ ze dne 30. dubna 2020. Na základě tohoto 

metodického pokynu stanovuji pravidla pro provozní podmínky základní školy, jejíchž 

činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Orlické, do konce 2. pololetí školního roku 

2019/2020 takto: 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE 

Zákonný zástupce vyjádří zájem nejdéle do pondělí 18. 5. 2020. Dále je povinen podepsat 

čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení 

s pojmem „Osoby s rizikovými faktory“ (viz příloha 1), které předloží nejdéle v den 

nástupu 25. 5. 2020. 

Žáci se vzdělávají ve skupinách s maximálním počtem 15 žáků podle upraveného rozvrhu. 

Přestávky jsou nastaveny tak, aby se jednotlivé skupiny nepotkávaly. 

Žáka není možné zařadit do skupiny po 18. 5. 2020. 

 

 

PROVOZ ŠKOLY 

Hygienické podmínky  

Žáci se po celou dobu pobytu v budovách školy řídí pokyny přítomných pracovníků. Všichni 

budou seznámeni s pravidly chování první vyučovací hodinu 25. 5. 2020. 

Žáci musí být z domu vybaveni 2 ks ochranné roušky a sáčkem pro jejich uložení. Ochrannou 

roušku je žák povinen nosit po celou dobu, kromě doby samotné výuky, a to pouze na pokyn 

učitele. Roušku přitom odkládají do sáčku. 

Žáci vždy dodržují odstup 2 metry od ostatních osob. 

 

Příchod do školy, přestávky a odchod ze školy 

Žáci přicházejí před školu v rozmezí 7,25 – 7,50 hod., kde na ně čeká pedagogický dozor. Ten 

je postupně posílá do školy, žáci si vydesinfikují/umyjí ruce, odchází do učeben. Žáci neustále 

dodržují povinné odstupy 2 metry.  

V době přestávky žáci nasadí roušku a mohou navštívit toaletu, kde dodržují povinné odstupy.  



 

Doba přestávek a odchodu ze školy je stanovena samostatně pro každou skupinu. 

 

Osoba s rizikovými faktory 

Žák patří do rizikové skupiny, jestliže on nebo osoba, která s ním žije ve společné 

domácnosti, vykazuje rizikové faktory stanovené Ministerstvem zdravotnictví (viz příloha 1) 

Zákonní zástupci zváží rizikové faktory a rozhodnou o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách. 

 

 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ 

Žáci se stravují v rámci svých skupin.  

Žáci pátého ročníku se nestravují ve škole, oběd si odnáší v jídlonosiči. 

 

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 

Žák se účastní výuky, která je realizována podle upraveného rozvrhu hodin. 

Zákonný zástupce omlouvá absence běžným způsobem, zameškané hodiny se nepočítají do 

celkového počtu zameškaných hodin uvedených na vysvědčení. 

Žák může být během výuky ve škole hodnocen jak slovně, tak i klasifikován.  

Volnočasové aktivity (kroužky při ZŠ) nebudou poskytovány. 

 

 

 

 

 

 

V Orlickém Podhůří, dne  13.5.2020      

 

 

Mgr. Jitka Bulvová, ředitelka školy 

 

 

 


