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INFORMACE K OBNOVENÍ PROVOZU ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
 

Základní škola Partutovice bude v provozu od pondělí 25. května 2020. 

Účast ve výuce je dobrovolná. V případě neúčasti ve výuce bude žák nadále vzděláván 

distančně. 

 

Žádáme o sdělení informace obratem, nejpozději do 18. 5. 2020  

skola@zsmspartutovice.cz nebo na tel. 737 288 498 

 

1.  o účasti (neúčasti) žáka ve výuce od 25. 5. 2020 

2.  o účasti (neúčasti) během odpoledních aktivit – pouze žáci 1. a 2. ročníku 

3.  o zájmu odebírat obědy od 25. 5. 2020 

 

 

1. Cesta do a ze školy 

 Při cestě do školy a ze školy mají žáci zakrytá ústa a zakrytý nos ochrannými 

prostředky a dodržují dvoumetrové odstupy v souladu s krizovými nebo 

mimořádnými opatřeními. 

 

2. V prostorách školy 

 Budova se pro žáky otevírá v 7:00 hodin.  

 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům. 

 U vstupu do budovy bude umístěna dezinfekce, žáci si důkladně vydezinfikují ruce 

ihned po vstupu do budovy. 

 Ve společných prostorách školy používají všichni žáci a všichni zaměstnanci školy 

roušky. 

 

3. Skupiny žáků 

 Vzhledem k maximálnímu počtu 15 žáků ve skupině budou skupiny stejné 

 (tzn. I. třída - 1. a 2. ročník, II. třída - 4. a 5. ročník) 

 Složení skupin je po celou dobu výuky neměnné. Žáci nebudou mít možnost se během 

dne ve škole potkávat se spolužáky z jiné skupiny. 

 Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

 Během vyučování v učebně nemusí žáci ani učitelé používat roušky, o jejich použití 

může pedagog rozhodnout. Roušky si žáci ukládají do svých sáčků.  

 Žáci jsou povinni 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. 
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 Nejpozději v den nástupu do školy žák odevzdá Čestné prohlášení o neexistenci 

příznaků virového infekčního onemocnění. Bez tohoto prohlášení nebude umožněna 

účast žáka ve škole. 

 

4. Výuka a odpolední provoz školy 

 Vyučování v dopoledních hodinách bude probíhat podle upraveného rozvrhu, který  

dostanou žáci v den nástupu zpět do školy.  

 Vyučování bude končit nejpozději ve 12:00 hodin. 

 Jídelna ZD Partutovice bude v provozu. Odhlašování obědů bude probíhat standardně. 

 Odpolední aktivity (nahrazují školní družinu) budou určeny pouze pro žáky z I. třídy 

(1. a 2. ročník). Délka provozu bude určena podle zájmu zákonných zástupců - bude 

upřesněno. 

 Žáci II. třídy (4. a 5. ročník) po skončení dopoledního vyučování odcházejí na oběd do 

ZD Partutovice a domů. 

 Ruší se poplatek za školní družinu. O navrácení plateb za březen a duben budete 

informováni. 

 

5. Opatření při podezření na nákazu 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 vstoupit do školy. 

 Pokud by žák vykazoval některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do 

samostatné místnosti a vedení školy bude kontaktovat zákonné zástupce žáka 

s požadavkem okamžitého vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou 

hygienickou stanici. 

 Zákonný zástupce informuje bez zbytečného odkladu vedení školy o zdravotním stavu 

žáka. 

 Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší 

než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o 

tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence 

uváděné na vysvědčení žáka. 

 

6. Požadované dokumenty před nástupem žáka do školy 

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního 

onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 

 

Dokument naleznete v příloze (Čestné prohlášení) 

 

 



Základní škola a Mateřská škola Partutovice, okres Přerov                           

příspěvková organizace, Partutovice 96, 753 01 Hranice 

IČO:70982571, tel: 581 625 023 

 

Osoby s rizikovými faktory 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s 

dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou. 

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou 

léčbou např. hypertenze. 

4. Porucha imunitního systému, např. 

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), 

b) při protinádorové léčbě, 

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně, 

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2). 

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu 

funkce ledvin (dialýza). 

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 

 

 

Tyto informace se mohou v průběhu měnit podle vývoje epidemie a podle zaslaných 

pokynů MŠMT ČR.  

 

 

 

v Partutovicích dne 10. 5. 2020  

Mgr. Kateřina Šubová 

 

 


