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INFORMACE O PROVOZU A ORGANIZAČNÍCH PODMÍNKÁCH 
V OBDOBÍ OD 12. 10. 2020 

 
Tyto informace se vztahují na základní provozní podmínky a organizaci předškolního vzdělávání dětí  
v ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení. Tento dokument 
stanoví pouze ty základní provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec)  
od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.  
Na základě aktuálního rozhodnutí MZd nebo KHS mohou být tyto pokyny operativně upraveny. Při docházce dítěte do 
základní školy je nutné dodržovat níže stanovené podmínky, pravidla a pokyny: 
 

1. Příchod ke škole a pohyb před školou  

1.1. Nejsou stanoveny žádné omezující podmínky pro pohyb žáků před školou a organizaci jejich vstupu do budovy 

školy.  
 

2. V prostorách školy 

2.1. Od 12. 10. 2020 se zavádí „střídavá“ výuka na II. stupni, tzn. v týdnu od 12. do 16. 10. budou přítomny 

třídy 6.A, 7.A, 8.A a 9.A, ostatní třídy budou vzdělávány distančně. V týdnu od 19. do 23. 10 se třídy 

vymění.  

2.2. Všichni žáci jsou povinni mít správně nasazené roušky po celou dobu pobytu ve škole ve všech prostorách 

školy s následujícími výjimkami: 

2.2.1. roušky se nemusí nosit při tělesné výchově, zpěvu, hře na dechové nástroje 

2.2.2. žáci I. stupně nemusí nosit roušky ve třídě 

2.3. Při vstupu do školy jsou umístěny automatické dávkovače dezinfekce na ruce. Je povinností žáků je použít. 

V šatnách se žáci přezují, převlečou a přejdou do své třídy.  

2.4. Třídy jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, dezinfekcí a jednorázovými papírovými 

ručníky pro bezpečné osušení rukou.  

2.5. Ve třídě žáci dodržují zasedací pořádek stanovený první den.  

2.6. Výuka bude probíhat podle standartního rozvrhu. 

2.7. Přestávku budou žáci trávit převážně ve třídě. Pohyb po chodbách bude omezen na nejnutnější přesuny např. 

na toalety, návštěvy pedagogů v kabinetech, přesun do odborných učeben, apod. 

2.8. Při vstupu do odborné učebny či jiné třídy nebo po návratu do kmenové třídy si žáci vydezinfikují nebo umyjí 

ruce.  

2.9. Pedagogové zajistí v kmenových třídách i odborných učebnách několikrát denně důkladné vyvětrání prostor, 

případně provedou desinfekci povrchů a používaných pomůcek. Teprve poté budou do učebny vpuštěni žáci 

další skupiny. 

2.10. Pohyb po škole je omezen. Žák se bude zdržovat ve své třídě. Je zakázáno setkávat se se žáky jiných tříd, 

pohybovat se v jiných prostorách školy. Přesun do odborných učeben probíhá v druhé polovině přestávky. 

2.11. Na WC chodí žáci po jednom, po použití WC si vždy umyjí a vydezinfikují ruce. Toalety jsou vybaveny tekoucí 

pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, dezinfekcí a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení 

rukou. 

2.12. Konzumace svačiny a pití je možná za dodržení hygienických a epidemiologických pravidel (dezinfekce rukou, 

dodržování rozestupů), je žádoucí omezit jídlo v době pobytu ve škole na minimum. 

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

prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k udělení kázeňského opatření.  
 

3. Pokyny pro školní stravování 

3.1. Do jídelny budou žáci přicházet za doprovodu vyučujících, popřípadě vychovatelek z družiny podle 

stanoveného časového rozpisu. 

3.2. Před vstupem do jídelny i při odchodu z jídelny si každý žák umyje ruce a použije dezinfekci na ruce.  
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3.3. V jednu chvíli budou v jídelně maximálně tři skupiny dětí, každá ve svém vymezeném prostoru. Jakmile 

skupina opustí svůj prostor, proběhne nejprve dezinfekce povrchů a teprve poté může přijít do jídelny další 

skupina dětí.  

3.4. Žáci v distančním vzdělávání mohou zkonzumovat oběd ve školní jídelně v době uvedené v rozpisu 

odchodů na oběd v Bakalářích. Nesmí se kontaktovat s žáky jiných tříd, všichni žáci jedné třídy budou 

sedět v jednom sektoru a nesmí se pohybovat v jiných prostorách školy než v jídelně a na nejkratší 

cestě do jídelny a zpět ven. 

3.5. Po ukončení obědu žák odejde domů nebo do prostoru družiny za dodržení hygienických pravidel. 

3.6. Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.  
 

4. Provoz Školní družiny a Školního klubu 

4.1. Školní družina i školní klub jsou v odpoledních hodinách organizovány po třídách tak, abychom minimalizovali 

kontakt žáků různých tříd (popř. ročníků) 

4.1.1. ŠDo - 1. A 

4.1.2. ŠDz - 1. B 

4.1.3. ŠDr - 2. A 

4.1.4. ŠDž - 2. B 

4.1.5. ŠDm - 3. A + 3. B 

4.1.6. ŠK - 4. A + 4. B 

4.2. Zákonní zástupci vyzvedávají děti z družiny na základě telefonického kontaktu s příslušnou vychovatelkou, do 

školy nevstupují. Výjimkou jsou žáci prvních ročníků, které mohou vyzvedávat ZZ, ale musí při vstupu do 

školy použít dezinfekci při vstupu a mít nasazenou roušku. 

4.3. Ranní družina bude probíhat ve dvou odděleních, proto je nutné, aby děti, které navštěvují ranní družinu, 

používaly roušky.  

4.4. Družina v době od 15:30 do 16:30 bude probíhat ve dvou odděleních, proto je nutné, aby děti, které navštěvují 

družinu v tomto čase, používaly roušku. 
 

5. Při podezření na možné příznaky COVID-19  

5.1. 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! 

5.2. Pokud by dítě vykazovalo některý z možných příznaků COVID-19, umístíme jej do samostatné místnosti. 

Zákonný zástupce dítěte bude ihned kontaktován k okamžitému vyzvednutí dítěte  

ze školy.  

5.3. V tomto případě upozorňujeme zákonné zástupce, že mají telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který 

rozhodne o dalším postupu. 

5.4. Pokud má žák příznaky onemocnění COVID-19, které jsou ale způsobeny např. alergií, nebo chronickým 

onemocněním, má škola právo požadovat o tomto potvrzení praktického lékaře  

pro děti a dorost. 

5.5. Pokud by se u zaměstnance školy příznaky objevily v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase 

s dodržením hygienických opatření (rouška).  
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6. Závěrečné informace 

6.1. O případných dalších informacích a opatření vás budeme informovat prostřednictvím Bakalářů, popř. 

informacemi zveřejněnými na webových stránkách školy. 

6.2. Distanční výuku budeme poskytovat v souladu s Manuálem k provozu škol 2020/2021. 

6.3. Žádáme zákonné zástupce o důkladnou kontrolu kontaktních údajů uvedených v databázi školy a jejich 

případnou aktualizaci. (Bakaláři – Osobní údaje – Přehled osobních údajů).  

6.4. Nabídka kroužků bude v prvním pololetí velmi omezena. Budou probíhat pouze kroužky, které lze organizovat 

v rámci jedné třídy, nebo ročníku (na II. stupni). O této možnosti budete informováni vedoucím kroužku. 

6.5. Dospělé osoby vstupující do školy jsou povinny použít dezinfekci rukou a ve škole nosit roušku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ve Vsetíně, dne 9. 10. 2020            _______________________________  
    Mgr. Hynek Hromada, ředitel školy 


