
Základní škola a Mateřská škola Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 
 

Organizační pokyny k osobní přítomnosti žáků 1. stupně ve škole 

 

Co je potřeba dodržet při nástupu do školy? 

1) Aktuální obecná pravidla chování stanovená krizovými nebo mimořádnými opatřeními 

(především nošení roušek a dodržení odstupů 2 metry) a Bezpečnostní a hygienická 

pravidla při výuce 1. stupně (k dispozici na webu školy). 

 

 

2) Potřebné dokumenty 

 Vyplnit, podepsat a odevzdat první den při zahájení docházky -  

• Žádost o přijetí žáka (přihláška) do školní skupiny od 25.5.2020 do konce školního 

roku 2019/2020 (viz. příloha). 

• Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 

(BEZ ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ NELZE ŽÁKA VPUSTIT DO BUDOVY ŠKOLY) – 

s aktuálním datem podpisu, nejdříve 24.5.2020 (viz. příloha). 

 

3) Příchod do školy  

• Abychom minimalizovali velké shromažďování osob před školou a byly minimalizovány 

kontakty mezi skupinami, žádáme o respektování pravidel doporučených časů příchodu 

do budovy školy (od 22.5. na iskole).  

 

• Školní skupině žáka byl přiřazen vchod pro příchod i odchod ze školy Dbejte, prosím, 

také na využívání vchodů, které byly přiřazeny školní skupině žáka (od 22.5. na iskole). 

 

• Žák do budovy školy vstupuje bez doprovodu rodiče. Rodiče do budovy nevstupují. 

 

• Žáci se nepřezouvají ani nevyužívají šatny. Očistní si obuv na rohožce u daného vchodu 

a plynule se přesouvají do svých tříd, případně se řídí pokynem pedagogického 

pracovníka. 

 

• Po příchodu do třídy si žáci důkladně umyjí a vydesinfikují ruce, žákovi bude přiřazeno 

místo k uložení věcí a pracovní místo v lavici. 

 

• Žáci se před začátkem prezenční výuky a po jejím skončení nezdržují v prostorách školy, 

školním areálu ani před školou. 

 

 

4) Průběh vzdělávacích aktivit 

• Vzdělávací aktivity jsou organizovány do výukových bloků s přestávkami tak, 

aby se minimalizoval kontakt mezi jednotlivými školními skupinami. 

 

• Prezenční výuka se řídí stanovenými Bezpečnostními a hygienickými pravidly při výuce 

1.stupně (k dispozici na webu školy). 
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5) Oběd 

• Žáci se mohou přihlásit k odběru obědů ve školní jídelně prostřednictvím obědového 

rezervačního systému (http://185.86.98.154:8830/iorders/).  

 

• Žáci, kteří nebudou chodit na oběd ve školní jídelně a neúčastní se odpoledních aktivit 

opustí školu po skončení vzdělávacích bloků dle pokynů pedagogického pracovníka. 

 

• Rodič si dítě nevyzvedává v budově, ale čeká u přiděleného vchodu na příchod žáka 

po skončení vzdělávacích aktivit.  

 

• Aby byly minimalizovány kontakty mezi skupinami a byla zachována hygienická opatření, 

budou žáci chodit na oběd v doprovodu pedagoga dle časového harmonogramu.  

 

• Na obědě se řídí doprovázejícího pedagoga. 

 

• Po obědě odcházejí žáci stanoveným vchodem domů. Žáci přihlášení na odpolední 

aktivity se řídí pokyny pedagogického pracovníka.  

 

6) Odpolední aktivity 

• Na základě vyjádření zákonného zástupce v dotazníku, se vybraní žáci budou účastnit 

odpoledních volnočasových aktivit pod vedením pedagogického pracovníka školy. 

 

• Rodič oznámí škole čas, ve kterém bude žák z odpoledních aktivit odcházet nebo si jej 

rodič bude vyzvedávat. 

 

• Rodiče do budovy nevstupují. Na žáka je možné počkat u stanoveného vchodu. 
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