
Základní škola a Mateřská škola Drnovice, okres Zlín, 

příspěvková organizace 

Organizace základní školy Drnovice 

25. května - 30. června 2020 

 

Organizace základní školy se bude odvíjet dle standartních platných legislativních 

předpisů. Vzhledem k pandemii Covid 19 budou stávající předpisy posíleny nařízením 

MŠMT - OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO 

KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 (viz. web školy).  

PŘIHLÁŠENÍ ŽÁKA KE VZDĚLÁVÁNÍ V OBDOBÍ OD 25. 5. - 30. 6. 2020 

- Žák musí být řádně přihlášen nejpozději do 18. 5. 2020. Přihlášky jsou ke stažení na 

webu školy a k dostání ve škole nebo na OU Drnovice. Vyplněnou přihlášku vhoďte 

do schránky ZŠ Drnovice nejpozději do 18.5.2020. Pozdější přihlášení již není 

možné! 

- Stejnou cestou odevzdají do 18.5.2020 zákonní zástupci čestné prohlášení o 

neexistenci příznaků virového onemocnění, které je taktéž ke stažení na webu školy 

a k dostání ve škole nebo na OU Drnovice. 

Cesta do školy a ze školy 

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená 

krizovými opatřeními, 

zejména: 

Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). 

Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy 

nutné např.u doprovodu žáka/členů společné domácnosti). 

Příchod ke škole a pohyb před školou 

Škola bude pro žáky otevřena od 7:15. Žáci, kteří dojíždí autobusem, se budou řídit pokyny 

dozorujícího.  

Časový harmonogram  

Vyučování započne v 7:30.  



ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

ČASOVÝ HARMONOGRAM VYUČOVACÍCH HODIN 

1. třída 

1. HODINA 2. HODINA 3. HODINA 4. HODINA x x 

7:30 – 8:15 8:30 – 9:15 9:30 – 10:15 10:25 – 11:00 x x 

4. třída 

7:30 – 8:30 8:45 – 9:30 9:45 – 10:30 10:40 – 11:25 x x 

Dopolední svačina se uskuteční v kmenové třídě. Žáci nebudou přecházet do jídelny. 

OBĚDOVÁ PŘESTÁVKA 

1. TŘÍDA 11:00 – 11:20 

4. TŘÍDA 11:25 – 11:45 

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY – POUZE 1. TŘÍDA 

11:20 – 14:25 

 

- Dezinfekční prostředky na ruce budou přiděleny do tříd. Každý žák si přinese krém 

na ruce. 

-  Po obědě odchází žáci po skupinkách do družiny (1.třída)  nebo do šatny a domů.      

- Vzdělávací aktivity budou koncipovány tak, aby žáci upevnili osvojené učivo. Vedle 

hlavních předmětů budou do činnosti školy zařazeny i relaxační činnosti (výtvarné a 

rukodělné). Hodiny tělesné výchovy nejsou možné.   

Další informace k zajištění provozu 

- Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci 

na ruce. 

- Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým 

mýdlem). 

- Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv 

změnám ve složení skupiny žáků. 

- Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu 

jeden žák v lavici ve třídě. 



- V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud 

je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu 

(např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. 

- 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 metry (nejméně 1,5 metru). 

- Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. 

- Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. 

 

 

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. 

- Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do 

samostatné místnosti a kontaktovat zákonné 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.  

 

 

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). 

 

 



V Drnovicích dne 11. 5. 2020                                                         

              Mgr. Tomáš Lebloch 

                                                                                                          ředitel školy 


