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Tento dokument vznikl ve smyslu § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším a jiném 

vzdělávání (dále jen „školský zákon“), ve znění pozdějších úprav v souladu s epidemiologickými nařízeními 
vlády ČR a zvláštního předpisu MŠMT ČR – Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce 
školního roku 2019/2020.  

Toto nařízení ředitele školy stanovuje pouze ty provozní a organizační podmínky, které se liší (či jsou 
stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, 
pracovněprávních a dalších předpisů. 

Za příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID 19 se považuje: 
zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest. 
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1) Úvodní ustanovení 
 
 Zůstává v platnosti Školní řád a Vnitřní řád školní družiny, v platnosti zůstává Školní vzdělávací program. 
 Toto nařízení zvláštním důrazem stanovuje zajištění odpovídajících hygienických podmínek prevence 

onemocnění COVID 19 a zpřesňuje v podmínkách školy platnost zvláštního předpisu MŠMT ČR – Ochrana 
zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020. 

 Nařízení ředitele školy určuje organizační, hygienická, provozní a výchovně vzdělávací práva a povinnosti 
žáků, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců školy. 

 Učinit výjimku z tohoto nařízení je vyhrazeno pouze řediteli školy. 
 Toto nařízení ředitele školy vstupuje v platnost 21. 5. 2020, platnost je ukončena 30. 6. 2020, pokud 

nebude stanoveno jinak.  
 

2) Přítomnost žáků ve škole a dělení do skupin 
 
 Dnem 25. 5. 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole. Pravidla a povinnosti žáků, 

zákonných zástupců a zaměstnanců školy stanovuje Školní řád, Vnitřní řád školní družiny a toto Nařízení 
ředitele školy o organizaci a průběhu vzdělávacích aktivit pro žáky ZŠ a MŠ Mžany  (dále jen „nařízení“).  

 Přítomnost žáků je organizována do skupin o počtu do 15 žáků, které se nemění a vzájemně neprolínají, 
skupiny žáků se nesetkávají. 
- Skupina 1 (ŠD) – žáci 1. a 2. ročníku 
- Skupina 2 – žáci 3. až 5. ročníku 

 Docházka přihlášených žáků bude povinná – omlouvání nepřítomnosti se řídí Školním řádem.  
 Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020. 
 Přijetí žáka do školy je podmíněno odpovídajícím zdravotním stavem žáka, který rodič dokládá Čestným 

prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, Prohlášením zákonného zástupce, 
kterým stvrzuje odpovědnost za obeznámení se s tímto Nařízením ředitele školy. Doprovázející rodič, resp. 
žák před prvním vstupem do školní budovy předloží požadované dokumenty a ukáže dvě roušky a igelitový 
sáček. Pokud je dítě zařazeno do Skupiny 1 (ŠD), předloží 25. 5. 2020 nově vyplněný zápisní lístek do ŠD, 
ve kterém rodič uvede okolnosti odchodu dítěte ze ŠD (především čas odchodu, odchod v doprovodu, 
odchod bez doprovodu, jména osob, které dítě mohou vyzvednout...). 

 

3) Přidělení pedagogů ke skupinám 
 

Skupina 1 Mgr. Věra Vecková, Lenka Koníčková 
Skupina 2 Mgr. Věra Zahradníčková, Mgr. Tomáš Zahradníček 

 

4) Příchod ke škole a pohyb před školou 
 
 Před školou se neshromažďovat a dodržovat odstupy 2 metry (neplatí pro doprovod žáka patřícího 

do společné domácnosti).  
 Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. Tato povinnost platí i pro 

pohyb ve společných prostorách školy (šatny, chodby).  
 

5) Vstup do budovy školy 
 
 Zákonní zástupci a doprovázející osoby nemají do školní budovy a do areálu školy přístup. Se zaměstnanci 

školy komunikují dálkově nebo vně školní budovy a areálu školy. 
 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům. 
 V případě podezření na COVID 19 není žák vpuštěn do školní budovy a zákonný zástupce má povinnost na 

vyzvání ředitele školy nebo jím pověřené osoby NEPRODLENĚ vyzvednout si své dítě ze školy. Do příchodu 
zákonného zástupce je žák pod dohledem zaměstnance školy. 

 Žáci se zdržují před školou a v šatnách pouze po dobu nezbytně nutnou. 
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 Skupina 1 - žáci 1. a 2. ročníku přicházejí do školy v rozmezí od 7:55 až 8:10 hodin.  
 Skupina 2 - žáci 3. až 5. ročníku přicházejí do školy v rozmezí od 8:15 až 8:25 hodin bočním vchodem 

(„krčkem“), kde budou mít zřízenu dočasnou šatnu. Po převlečené se neprodleně přesouvají do své 
učebny, žáci 3. a 5. ročníku do učebny v prostorách ŠD. 

 

6) V budově školy a ve třídě 
 
 Žák   je   povinen   dodržovat   stanovená   hygienická    pravidla;    jejich    opakované    nedodržování, 

po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp.  
k vyřazení žáka ze skupiny. 

 Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. 
 Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 
 Po příchodu do třídy si každý žák umyje (důkladně 20 až 30 sekund) a vydezinfikuje ruce. Žáci si dezinfikují 

ruce po každém vzdělávacím bloku a po použití toalet. 
 Žáci se budou zdržovat pouze ve své třídě.  
 Ve třídě jsou lavice rozmístěny v minimální vzdálenosti 1,5 m od sebe. V každé lavici bude sedět jeden žák. 

Zasedací pořádek je neměnný. 
 Skupiny žáků se nenavštěvují, resp. vzájemně se cíleně vyhýbají. 
 V průběhu vyučování ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován 

rozestup minimálně 1,5 m. Při bližším kontaktu, např. při skupinové práci, se roušky musí nosit i ve třídě. 
 Pokud žák opustí lavici, pohybuje se ve školní třídě a v budově školy pouze s rouškou.  
 Při sejmutí roušky si ji každý žák ukládá do sáčku. 
 Vyučující zajišťují časté větrání tříd. 
 

7) Organizace vyučování 
 
 Vyučování je pro všechny ročníky zkráceno na čtyři vyučovací hodiny. Skupina 1 do 11:45 hod. a skupina 

2 do 12:00 hodin. 
 

Skupina 1 Po – Pá v čase od 8:15 do 11:45 hodin 
Skupina 2 Po – Pá v čase od 8:30 do 12:00 hodin 

 
 Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Vzdělávání bude zaměřeno 

především na hlavní předměty. Výuka tělesné výchovy v běžné podobě není možná.  
 K přestávkám budeme využívat areál školní zahrady, který využijeme i k pohybovým aktivitám. 
 I nadále bude probíhat zadávání domácí přípravy pro dálkové vzdělávání. 
 Při hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 bude vyučující přihlížet k hodnocení žáků 

v 1. pololetí školního roku 2019/2020, k hodnocení za období 3. čtvrtletí, kdy žáci docházeli do školy, 
k podkladům z distančního vzdělávání a u žáků přítomných ve škole osobně k podkladům za hodnocení 
4. čtvrtletí školního roku 2019/2020. (Vyhláška č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
ve druhém pololetí školního roku 2019/2020). 

 

8) Organizace ve školní jídelně (ŠJ) 

 
 Žáci, kteří se budou stravovat v školní jídelně, budou doprovázeni do školní jídelny pod dohledem 

zaměstnanců školy. Při přechodu do ŠJ se školní skupiny nesetkávají, žáci na sebe nečekají a řídí se pokyny 
zaměstnanců školy. 

 Před vstupem do jídelny si žáci důkladně umyjí a vydezinfikují ruce. 
 Skupina 1 odchází na oběd v 11:45 hod., ze školní jídelny odchází nejpozději ve 12:10 hod.   
 Skupina 2 odchází na oběd ve 12:15 hod., ze školní jídelny odchází nejpozději ve 12:40 hod.   
 V prostorách jídelny se řídí pokyny doprovázejících a dohlížejících osob. 
 Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. 
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 Pedagog zajistí dodržení dostatečných rozestupů mezi strávníky při stolování a dohlíží na dodržování 
hygienických zásad při stravování. 

 Pokrmy a příbory vydává personál. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory. 
 Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. 
 Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. 
 Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce. 
 

9) Organizace a provoz školní družiny (ŠD) 

 
 Provoz ŠD se řídí Vnitřním řádem ŠD. Za činnost zodpovídá vychovatelka ŠD.  
 V období od 25. 5. 2020 je ŠD k dispozici žákům pouze skupiny 1 (1. – 2. ročník), a to ve své třídě. Žáci 

zařazeni do ŠD tvoří jednu vzdělávací skupinu a nesmí se mísit s ostatními žáky školy.  
 Činnost ŠD je zahájena po čtvrté vyučovací hodině, její provoz je od 11:45 hod. do 15:30 hod. Ranní družina 

NEPROBÍHÁ.  
 Vyzvedávání dětí ze ŠD se řídí aktualizovanými zápisními lístky, viz příloha.  
 Žáci budou poučeni o hygienických podmínkách organizace činnosti ŠD. 
 

10) Odchod žáků ze školy 
 
 Odchod jednotlivých skupin žáků se řídí časovým harmonogramem:  

- Žáci skupiny 1, kteří nebudou navštěvovat ŠD, odchází domů mezi 12:15 až 12:30 hodin.  
- Žáci skupiny 1, kteří budou navštěvovat ŠD, odchází domů dle aktuálního zápisového lístku.  
- Žáci skupiny 2 odchází domů ve 12:45 hodin.  
 

11) Další provozně hygienická nařízení ředitele školy pro žáky, zákonné zástupce a zaměstnance školy 
 
Povinnosti a úkoly zákonných zástupců 
 25. 5. 2020 předložit podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění; 
 25. 5. 2020 předložit podepsané Prohlášení zákonného zástupce; 
 25. 5. 2020 předložit Způsob odchodu dítěte ze ZŠ a ŠD; 
 vybavit žáka 2 rouškami a igelitovým sáčkem na použité roušky; 
 nevstupovat do školní budovy a do školního areálu; 
 být v telefonickém kontaktu se školou z důvodu řešení nenadálé situace (např. odeslání žáka ze školy); 
 mít přehled o zdravotním stavu žáka a případně rozhodnout o tom, že dítě do školy nepůjde; 
 denně omlouvat nepřítomnost svého dítěte zařazeného do učební skupiny; 
 seznámit se se pravidly a podmínkami školní docházky; 
 vzít na vědomí: 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, příp. zvracení a další méně známé rizikové příznaky), nesmí do školy vstoupit. 

 
Povinnosti a úkoly pedagogů a dalších zaměstnanců školy 
 nosit ve společných prostorách roušky (ochranné štíty); 
 dbát na dodržování bezpečnosti, rozestupy, nošení ochranných pomůcek, použití dezinfekce 
 dodržovat stanovený rozvrh dohledů; 
 pověření zaměstnanci školy organizují příchod žáků do školy a jejich pohyb ve škole, omytí rukou; 
 zajistit průběžný příchod žáků a jejich plynulý přesun do tříd; 
 dohlížet na omezení kontaktu mezi školními skupinami; 
 dodržovat stanovený rozvrh; 
 sledovat dodržování stanovených hygienických pravidel žáky; jejich opakované nedodržování, po 

prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. 
k vyřazení žáka z učební skupiny; 

 bezpečně spravovat a rozdělovat dezinfekční prostředky na ruce, které jsou přidělovány do tříd pro žáky; 
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 dohlížet na přesuny učebních skupin žáků - pohyb na chodbách, návštěvu toalet či společných prostor je 
nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty, jak mezi učebními skupinami, tak jednotlivci, 
a to včetně zaměstnanců školy; 

 vést školní dokumentaci, včetně evidence docházky; 
 kontrolovat bezpečné používání dezinfekce žáky; 
 seznámit žáky s pravidly, především hygienickými; 
 často ve školních třídách a chodbách větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min) 
 nepřipouští se střídání vyučujících mezi skupinami žáků; 
 neprovádět výuku tělesné výchovy v běžné podobě; 
 omezovat aktivity mimo areál školy; 
 vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci; 
 neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do sborovny, třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce, 

doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem); 
 pokud to organizační podmínky dovolí, nevzdalovat se ze školní třídy a minimalizovat pohyb po škole; 
 nosit roušku, pokud není zachován odstup 2 m a dohlížet na nošení roušek žáky a dodržování hygienických 

pravidel; 
 Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID 19, neprodleně informovat ředitele školy a zajistit 

umístění žáka do samostatné místnosti a kontaktovat zákonného zástupce žáka s důrazem na okamžité 
vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné 
umístit do jiné místnosti nebo alespoň důsledně větrat, změnit aktivitu na pobyt venku s povinným 
nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka. 

 Zaměstnanec s podezřením na COVID 19 - bude okamžitě odeslán domů. Před odchodem musí sdělit, 
s kým byl ve škole v kontaktu, které místnosti navštívil. Dezinfekci kontaminovaných prostor provádí 
vyčleněný poučený pracovník, který je řádně vybaven rukavicemi, ochrannými brýlemi a certifikovanou 
rouškou. 

 pracovník, který provádí dohled nad žákem v místnosti pro izolaci, se nebude měnit, z důvodu 
nerozšiřování možné nákazy; 

 dohled nad žáky vykonává pedagogický pracovník nebo určený zaměstnance školy. Pokud není určeno 
jinak, dohled nad školní skupinou vykonává pedagogický pracovník, který v dané skupině koná přímou 
pedagogickou činnost; 

 rozsah a organizaci přímé pedagogické činnosti určuje ředitel školy a to ve výši úvazku pracovníka; 
 vždy je nezbytné přizpůsobit metody a obsah vzdělávacích a zájmových aktivit složení konkrétní učební 

skupiny, jak vzhledem k věku žáků, tak úrovni jejich vědomostí, znalostí a dovedností; 
 hodnocení je nedílnou součástí procesu vzdělávání a zejména formativní hodnocení významným 

způsobem ovlivňuje jeho kvalitu a dosažené výsledky. Žákům je třeba poskytovat srozumitelnou a účinnou 
zpětnou vazbu k dosahování pokroku. Pro hodnocení práce žáků se upřednostňuje hodnocení formativní 
před sumativním. Smyslem vzdělávacích aktivit v této době není primárně sběr podkladů pro hodnocení 
na vysvědčení; 

 obsah a formu všech vzdělávacích a zájmových aktivit je nutno volit tak, aby byla zajištěna hygienická 
a epidemiologická opatření; 

 úklidový zaměstnanec dezinfikuje exponovaná místa, především se jedná o:  
• ve školní třídě: kliky, stoly, židle, okenní parapety,  
• na toaletách: kompletní dezinfekce prostor a vybavení,  
• v šatnách: kliky, lavice... 
 zakazuje se vstup do místnosti pro izolaci všem osobám, vstup jen na povolení lékaře nebo ředitele školy. 
 Je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v jakém 

rozsahu budou realizovány. Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem 
dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. 

 Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o hlavní 
vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit 
zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP 
školní družiny. 
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Povinnosti a úkoly žáků 
 seznámit se se všemi pravidly souvisejícími s přítomností ve škole; 
 dodržovat bezpečnost, rozestupy; 
 do školy docházet v čase a místu, které je pro danou skupinu určeno; 
 před školou dodržovat stanovené vzdálenosti, tj. neshlukovat se a řídit se pokyny zaměstnance školy; 
 nosit ve společných prostorách roušky a podřídit se pokynům zaměstnance školy; 
 dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění 

zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z učební skupiny 
či přípravy; 

 dodržovat hygienická a bezpečnostní opatření při používání dezinfekce; 
 ZÁKAZ VSTUPU do místnosti pro izolaci všem osobám. Vstup jen na povolení lékaře nebo ředitele školy; 
 podstoupit měření teploty teploměrem (při podezření z onemocnění COVID 19); 
 neprodleně po příchodu do třídy, použít dezinfekční mýdlo na ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou 

a tekutým mýdlem); 
 při sejmutí roušky ji ukládat do igelitového sáčku nebo plastové krabičky; 
 nutno mít u sebe po celou dobu pobytu ve škole dvě roušky a neporušený igelitový sáček na roušky; 
 po každém vzdělávacím bloku si umýt ruce mýdlem (20 až 30 sekund); 
 pohybovat se jen v určených prostorách a řídit se pokyny zaměstnance školy při přesunech; 
 Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID 19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti 

a kontaktovat zákonného zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje 
škola spádovou hygienickou stanici. 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. 

 

12) Závěrečné ustanovení 
 
 Toto Nařízení ředitele školy o organizaci a průběhu vzdělávacích aktivit pro žáky ZŠ a MŠ Mžany od 25. 5. 

2020 nabývá platnosti a účinnosti dne 21. 5. 2020 a pozbývá platnosti 30. 6. 2020, pokud nebude určeno 
jinak.  

 Zveřejněním tohoto nařízení se má za to, že se s ním každý zákonný zástupce seznámil a řádně poučil své 
dítě před zahájením školních aktivit.  

 Nařízení je viditelně umístěno ve vývěsce školy a na internetových stránkách školy.  
 
 
Ve Mžanech dne 21. 5. 2020 
 
 

    Mgr. Tomáš Zahradníček, ředitel školy 
 
 

Přílohy 
Příloha č. 1 Seznam přihlášených dětí a jejich rozdělení do skupin (nezveřejňuje se) 
Příloha č. 2 Potvrzení zákonného zástupce o bezinfekčnosti dítěte 
Příloha č. 3 Prohlášení zákonného zástupce 
Příloha č. 4 Prohlášení o způsobu odchodu dítěte ze ZŠ a ŠD 
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