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INFORMACE PRO RODIČE 

PROSÍME RODIČE, ABY NÁM OBRATEM NAPSALI SVŮJ PŘÍPADNÝ ZÁJEM O DOCHÁZKU ŽÁKA 
9.ROČNÍKU DO ŠKOLY, KDE BUDE PROBÍHAT VÝHRADNĚ PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY. 
DRUHOU DŮLEŽITOU INFORMACÍ JE INFORMACE O STRAVOVÁNÍ.   

PODMÍNKY: 

Cesta do školy a ze školy 

Při cestě do školy a ze školy se doporučuje dodržovat obecná pravidla chování stanovená 
krizovými opatřeními, zejména: 

 Zakrytí úst a nosu. 
 Dodržení odstupů 2 m. 

  Příchod ke škole a pohyb před školou, vyučovací bloky 

 V žádném případě by nemělo docházet ke shromažďování osob před školou. 
 Před školou dodržovat odstupy 2 m.  
 Žáci budou do skupin rozděleni tak, jak budou následně společně ve třídách. Před školou 

se mohou shlukovat pouze děti jedné a té samé skupiny. Skupiny budou vytvořeny po 
uzavření tohoto průzkumu. Rodiče se dozví, do které skupiny jejich dítě patří. 

 Na žáky čeká před školou pedagog, který žáky organizuje do skupiny a vyzvedává je, 
přesouvá do šaten a po té do třídy. 

 Dny přípravy na přijímací zkoušky: úterý, čtvrtek 
 Časy příchodu žáků jsou stanoveny takto: 1. skupina 8.00, 2.skupina 8.15  
 Vyučovací bloky: 1.blok 1.skupina 8.15 – 9.45, 2.blok 1.skupina 10.00 – 11.30 
                                1.blok 2.skupina 8.30 – 10.00, 2.blok 2.skupina 10.15 – 11.45 
 1.blok = matematika /Arltová, Vančurová/   2.blok = český jazyk/Kedrštová, Chybová/ 
 Pokud by vzniklo více skupin, byly by bloky doplněny a rodiče informováni. 
 Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu. 
 Po přezutí v šatnách následuje desinfekce rukou. 
 Odchod ze školy stejným způsobem organizuje příslušný vyučující. 

  Vstup do budovy školy nebo školského zařízení 

 Vstup do školní budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv rodičům. To platí i při odchodu 
ze školy. 

 Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách mimo třídu roušky. 
 Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

Vyhovující jsou látkové roušky.  



 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, 
po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je 
důvodem k nevpuštění žáka do školy (popřípadě k vyřazení žáka ze školní skupiny). 

 V budově školy 

 Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je nutné 
organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci 
včetně zaměstnanců školy. 

 Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 m, vždy. 
       Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky, desinfikují si    
       ruce a po návratu si opět desinfikují ruce. Toalety budou vyhrazeny pro chlapce i dívky      
       dle skupin. 

  Ve třídě 

 Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv 
změnám ve složení skupiny žáků. Kdo se přihlásí k docházce od začátku, může po 
informaci rodičů škole vystoupit, naopak kdo se nepřihlásí, ten už po 11.5. nastoupit 
nemůže. 

 Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden 
žák v lavici ve třídě. 

 V průběhu vzdělávání a konzultací ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku 
s výjimkou situací, ve kterých dochází k blízkému kontaktu (skupinová práce) nebo když o 
nošení roušek rozhodne pedagog.  

 Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. 
 Je nutné zajistit takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup 

mezi žáky – 2 m. 
 V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min). 

  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. Při vstupu se bude měřit teplota 
bezkontaktním teploměrem. 

 Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej 
do předem připravené samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem 
na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření se informuje krajská hygienická stanice. 
Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku 
s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.  

 Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu 
opustí v nejkratším možném čase s použitím ochranných pomůcek a požadovaného 
odstupu. Žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt 



venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného 
učitele. 

  Rámcová pravidla pro zařízení školního stravování 

 Dle místních podmínek, množství žáků a personálu je možné zvažovat jednu z variant: 
              Školní stravování – vydávání obědů při zajištění zpřísněných pravidel 
 
                                                                       Nebo 
 
              Po dohodě vedení školy s rodiči si žáci mohou přinést vlastní stravu a ve škole toto  
              další riziko již nepostupovat 

 
 Prosíme rodiče, aby si vybrali jednu z možností, podle většiny škola rozhodne a 

bude vás informovat. 
 

 V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování jsou 
zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě.  

 Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití1.  
 Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.  

Prosíme tedy rodiče o reakci na dvě výše jmenované 
problematiky.  

1/ Mám zájem o zařazení svého dítěte do školní skupiny na 
přípravu na přijímací zkoušky. 

2/Vybrat jednu z možných variant pro stravování žáků. 

 
Poznámka: Pokud se rodič rozhodne pro zařazení svého dítěte do školní skupiny, bude si 
muset vytisknout a podepsat čestné prohlášení, které dítě hned první den přinese 
vyučujícímu. Bez něho není možné dítě do skupiny zařadit. 

 

 

V Kolíně dne 2.5.2020                                                              Mgr.Herčík Bohumil 

                                                                                                        ředitel školy 


