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Směrnice ředitelky školy k provozu školy od 30. 11. 2020 (č.3) 

Směrnice vychází z PES pro oblast školství, z Informací MŠMT k provozu škol a školských 

zařízení od 30. listopadu 2020, ruší obsah předchozí interní směrnice ze dne 16. 11. 2020 a vychází 

stále z následujících zásad: 

1. Snažíme se o co nejobvyklejší provoz školního roku s vědomím možného rizika. 

2. Nevyvoláváme paniku a nešíříme paniku. 

3. Dodržujeme základní hygienické zásady. 

4. Sledujeme svůj zdravotní stav. 

5. Řídíme se vydanými pokyny. 

 

Informace, určené zejména žákům a žákyním: 

1. Od 30. 11. 2020 docházejí do školy v pracovní dny žáci a žákyně prvního stupně a devátého 

ročníku. Učí se podle rozvrhu, který bude zveřejněn na webové stránce třídy, protože je možné, 

že v něm došlo k určitým změnám (viz dále). Žáci 6., 7. a 8. tříd střídají týden ve škole 

(prezenční výuku) s týdnem práce doma (distančním vzděláváním), což je označeno jako rotační 

výuka. V liché týdny budou do školy docházet žáci 7.A, 7.B, 7.C a 8.B; v sudé týdny žáci 6.A, 

6.B, 6.C a 8. A. Týden od 30. 11. 2020 je lichým týdnem. 

2. Vyučovací hodiny a přestávky budou žáci a žákyně trávit zejména ve své třídě. Pro výuku 

nebudeme využívat odborné učebny.  

3. Žáci a žákyně dodržují hygienické zásady: myjí a dezinfikují si ruce zejména po příchodu do 

školy, po použití WC a před jídlem; používají jednorázové kapesníky, které po použití vyhazují 

do koše. 

4. Žáci a žákyně mají po celou dobu pobytu ve škole s výjimkou přestávek na svačinu a oběda 

rouškou zakryté dýchací cesty. 

5. Žáci a žákyně sledují svůj zdravotní stav a v případě zdravotních potíží neprodleně kontaktují 

třídní učitelku/třídního učitele. 

 

Informace, určené zejména zákonným zástupcům žáků: 

1. Provoz školní družiny je omezen v souvislosti s požadavkem homogenity oddělení. Ranní 

družina je v provozu od 7 hodin, a to jen jedno oddělení pro první třídy a jedno oddělení pro 

děti ze druhých tříd. Odpolední provoz školní družiny končí v 16,30 hod. a je změněno 

personální obsazení jednotlivých oddělení. 

2. Rozvrh třídy může být změněn s ohledem zejména na zásadní požadavek homogennosti skupin 

(třídy). To znamená, že např. angličtina nebude vyučována v rámci skupin napříč ročníkem, 

jako tomu bylo dosud, ale v rámci celé třídy; obsahem hodin tělesné výchovy budou především 

zdravotní vycházky, v hodinách dalšího cizího jazyka bude vyučován jiný předmět atp. Rozvrh 

třídy včetně času oběda, který je pro každý ročník jiný, bude zveřejněn na webové stránce třídy 

stejně jako rozvrh v případě distančního vzdělávání při tzv. rotační výuce. 

3. Vstup dospělých osob do budovy školy není s výjimkou dohodnutých konzultací povolen. Při 

nezbytné osobní konzultaci vyčkejte u vstupu do školy na pedagoga, se kterým máte konzultaci 

domluvenou. Při pobytu ve škole mají všichni rouškou zakryté dýchací cesty.  



4. V případě zdravotních potíží v rodině nepodceňujte situaci a neposílejte syna/dceru do školy. 

5. Pokud Vás budeme kontaktovat z důvodu zdravotních obtíží Vašeho syna/Vaší dcery, žádáme 

Vás, abyste svého syna/svou dceru vyzvedli ze školy v co nejkratší době. 

6. V případě onemocnění Covid-19 v rodině či v případě nařízené karantény nás informujte.  

7. Děkujeme za spolupráci v době distančního vzdělávání. 

 

Informace, určené zejména pro pedagogy: 

1. Pedagogové se seznámili s PES pro oblast školství a s Informacemi MŠMT k provozu škol a 

školských zařízení od 30. listopadu 2020 a s touto směrnicí. 

2. Pedagogové cíleně i příležitostně připomínají žákům nutnost dodržování hygienických zásad a 

jdou žákům příkladem (mytí a dezinfekce rukou, případně nošení roušek ve společných 

prostorách…) 

3. Na začátku vyučovací hodiny a cca v polovině vyučovací hodiny pedagog ve třídě vyvětrá.  

4. Pedagogové respektují změněný rozvrh včetně dohledů nad žáky v době oběda ve stanovený 

čas. 

5. Má-li pedagog podezření na výskyt infekčního onemocnění u žáka, doprovodí dítě na ošetřovnu 

s nepřetržitou službou (hospodářka školy, ředitelka školy nebo jiný pověřený pracovník), kde 

je dítěti změřena teplota a případně jsou vyzváni zákonní zástupci, aby si pro dítě přijeli. 

Vyučující zároveň zajistí, aby byly na ošetřovnu dopraveny veškeré žákovy věci ze třídy a ze 

šatní skříňky. Pak vyučující informuje třídního učitele (a ředitelku školy). 

6. Aktivity mimo školu s výjimkou vycházek po okolí školy jsou zakázány. Je zakázán zpěv a 

sportovní činnosti.  

7. Koordinátorkou preventivních opatření je ředitelka školy, místem zveřejňování    

  aktuálních informací je sborovna.  

 

Informace, určené zejména nepedagogickým pracovníkům:  

1. Nepedagogičtí pracovníci se seznámili PES pro oblast školství a s Informacemi MŠMT 

k provozu škol a školských zařízení od 30. listopadu 2020 a s touto směrnicí. 

2. Nepedagogičtí pracovníci příležitostně připomínají žákům nutnost dodržování hygienických 

zásad a jdou žákům příkladem (mytí a dezinfekce rukou, případně nošení roušek ve společných 

prostorách…). 

3. Prostor šatních skříněk a místností během úklidu je větrán.  

4. U obou vstupů do budovy a v každé učebně je k dispozici dezinfekce. 

5. Ve třídách a na toaletách jsou dostupné tyto hygienické a dezinfekční prostředky: mýdlo v 

dávkovači, nádoba s dezinfekcí a jednorázové papírové ručníky.  

6. Úklid je zajištěn takto: jednou denně úklid v obvyklém rozsahu se zvýšenou pozorností 

místnostem využívaným skupinami a toaletám; několikrát denně dezinfekce povrchů a 

předmětů, které používá větší počet lidí (kliky, vodovodní baterie, spínače světla, klávesnice, 

počítačové myši, společné prostory atp.); po celou dobu platnosti epidemiologických opatření 

je zakázán suchý úklid. V případě potřeby bude využit generátor ozonu. 

 

Tato směrnice platí od 30. 11. 2020 do odvolání či případné aktualizace.  

      PhDr. Bc. Jana Churáčková, ředitelka ZŠ Eden  
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