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Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vydává ředitel jako statutární orgán školy po 
projednání v pedagogické radě tuto směrnici. 



Kombinovaná výuka v ZŠ, platné k 5. 6. 2020 2 ZŠ a MŠ Proseč 

1. ÚVOD A OBECNÁ USTANOVENÍ 
a) Směrnice rozšiřuje pravidla školního řádu, který byl vydán 1. 9. 2019 a je stále platný. Pokud je v rozporu s 

některými ustanoveními této směrnice, má přednost tato směrnice. 
b) Tato směrnice je vydána na základě metodiky MŠMT: OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V 

OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020, č. j.: MSMT-19185/2020-1. 
c) Je možné, že během realizace vzdělávání bude nutná úprava nastavených  podmínek vzdělávání (kterou nyní 

nelze předvídat). Úpravy budou realizovány formou aktualizace této směrnice. Vše bude vždy zveřejněno na 
webových stránkách školy a zákonní zástupci budou informováni prostřednictvím papírové žákovské knížky. 

d) Směrnice stanoví závazná pravidla a opatření zejména pro prezenční výuku, která je doplňkem distanční 
výuky v období znovuotvírání škol po uzavření škol v době epidemie nemoci COVID-19, tj. v měsících květen a 
červen školního roku 2019/2020. 

e) Všechna pravidla, určená touto směrnicí, jsou nastavená z důvodu ochrany zdraví všech osob, které se podílejí 
na prezenční výuce během epidemie virového onemocnění COVID-19. Jedná se především o žáky, pro které 
se vzdělávání zajišťuje, ale také pedagogy a v neposlední řadě i provozní zaměstnance. Pokud by se někdo z 
aktérů vzdělávání zmíněnou nemocí nakazil, mohlo by to mít za následek opětovné uzavření školy a na to by 
doplatili zejména žáci. Důrazně proto apeluji na všechny, aby zodpovědně a poctivě zvážili svůj zdravotní stav 
a příslušnost k rizikovým skupinám osob a podle toho se pak rozhodli, zda se na prezenční výuce budou či 
nebudou podílet. Více a konkrétně o této problematice v části 11. RIZIKOVÉ SKUPINY A PŘÍZNAKY NEMOCI. 

2. CÍL A ROZSAH KOMBINOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 
a) V období kombinované výuky není poskytována školní družina. 
b) V období kombinované výuky je pozastavena činnost zájmových kroužků a nepovinných předmětů. 
c) V období kombinované výuky není realizována tělesná výchova. 
d) Rozdávání vysvědčení spojené s třídnickou hodinou bude realizováno dne 26. 6. 2020 pro 1. až 8. ročník a dne 

25. 6. 2020 pro 9. ročník. Bližší informace budou zveřejněny na webu školy. 

2. 1. PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU PŘIPRAVUJÍCÍ SE NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
a) Cílem vzdělávání je příprava žáků 9. ročníku na jednotné přijímací zkoušky na střední školy. 
b) Pro žáky 9. ročníku připravující se na přijímací zkoušky směrnice upravuje pravidla pro prezenční část výuky v 

období od 11. 5. 2020 do 5. 6. 2020. 
c) Výuka je zaměřena na procvičování učiva z českého jazyka a z matematiky a na realizaci přijímacích testů 

nanečisto. 
d) Tato prezenční výuka nenahrazuje distanční výuku, ale rozšiřuje ji. Žák se i nadále v plném rozsahu vzdělává 

distančně v domácím prostředí, tzn. že plní všechny úkoly zadávané na webu školy. 
e) Prezenční výuka je realizována v rozsahu 8 vyučovacích hodin týdně, z toho 4 hodiny českého jazyka a 4 

hodiny matematiky. 

2. 2. PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ 
a) Cílem vzdělávání je plnění distanční výuky zveřejněné na webu školy v plném rozsahu prezenční formou ve 

školním prostředí. 
b) Pro žáky 1. stupně směrnice upravuje pravidla pro prezenční výuku v období od 1. 6. 2020 do 26. 6. 2020. 
c) Každodenní prezenční výuka je realizována v rozsahu 3 vyučovacích hodin dopoledne v časech 7:45 - 10:45 

(sk. 3), 8:00 - 11:00 (sk. 1), 8:15 - 11:15 (sk. 2) a 3 vyučovacích hodin odpoledne v časech 11:15 - 13:45 (sk. 3), 
11:30 - 14:00 (sk. 1), 11:45 - 14:15 (sk. 2). 

d) Obsah každodenní výuky je upraven dle potřeb žáků a aktuální situace a bude zaměřen zejména na 
procvičování, opakování a upevňování učiva probíraného během distanční výuky, které je v souladu s platným 
Školním vzdělávacím programem. 

e) Rozvrh hodin v dopoledním bloku je následující: 
1) 1. - 5. ročník: 5 vyučovacích hodin českého jazyka týdně 

 5 vyučovacích hodin matematiky týdně 
2) 1. a 2. ročník: 1 vyučovací hodina anglického jazyka týdně 

2 vyučovací hodiny prvouky týdně 
2 vyučovací hodiny čtení týdně 

3) 3. ročník: 3 vyučovací hodiny anglického jazyka týdně 
 2 vyučovací hodiny prvouky týdně 

4) 4. a 5. ročník: 3 vyučovací hodiny anglického jazyka týdně 
1 vyučovací hodina přírodovědy týdně 
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1 vyučovací hodina vlastivědy týdně 
V odpoledním bloku se budou žáci věnovat předmětům: hudební výchova, výtvarná výchova, pracovní 
činnosti a zájmové činnosti. Časová dotace není blíže specifikovaná. 

f) Pro žáky, kteří se neúčastní prezenční výuky, je nadále povinné distanční vzdělávání dle pokynů na webu 
školy. 

2. 3. PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ 
a) Pro žáky 2. stupně směrnice upravuje pravidla pro možnost prezenční skupinové výuky, prezenčních 

individuálních a skupinových konzultací (dále jen výuka) v období od 8. 6. 2020 do 26. 6. 2020. 
b) Cílem tohoto vzdělávání je socializace žáků, třídnické hodiny a třídnické práce, skupinová výuka v hlavních 

předmětech (ČJ, M, AJ) a možnost individuálních a skupinových konzultací zejména v hlavních předmětech. 
c) Žáci se i nadále v plném rozsahu vzdělávají distančně v domácím prostředí, tzn., že plní všechny úkoly 

zadávané na webu školy. Některé úkoly distanční výuky mohou být náplní prezenční výuky ve škole. 
d) Prezenční skupinová výuka je realizována v rozsahu tří vyučovacích hodin za týden, a to vždy dopoledne od 

8:30 do 11:30 pro skupinu 4 a od 8:45 do 11:45 pro skupinu 5. Rozvrh hodin bude zveřejněn na webových 
stránkách školy. 

e) Prezenční individuální či skupinové konzultace jsou nad rámec prezenční i distanční výuky. Rozvrh těchto 
konzultací bude zveřejněn na webových stránkách školy. 

f) Prezenční skupinová výuka bude probíhat v následujících dnech: 
1) 6. ročník: pondělí 8. 6. 2020, pondělí 15. 6. 2020, pondělí 22. 6. 2020, 
2) 7. ročník: úterý 9. 6. 2020, úterý 16. 6. 2020, úterý 23. 6. 2020, 
3) 8. ročník: pátek 12. 6. 2020, pátek 19. 6. 2020, středa 24. 6. 2020, 
4) 9. ročník: čtvrtek 11. 6. 2020, čtvrtek 18. 6. 2020, čtvrtek 25. 6. 2020. 

g) Prezenční individuální či skupinové konzultace budou probíhat v následujících dnech: 
1) 6. ročník: úterý 9. 6. 2020, úterý 16. 6. 2020, 
2) 7. ročník: čtvrtek 11. 6. 2020, čtvrtek 18. 6. 2020, 
3) 8. ročník: středa 10. 6. 2020, středa 17. 6. 2020, 
4) 9. ročník: pátek 12. 6. 2020, pátek 19. 6. 2020. 

3. ZÁSADNÍ OBECNÁ PRAVIDLA 
a) Všichni účastníci vzdělávacího procesu, tj. pedagogičtí pracovníci i žáci, ale i všichni provozní zaměstnanci 

školy, jsou povinni dodržovat veškerá hygienická opatření, nařízení a pravidla, která jsou určena touto 
směrnicí v souvislosti s organizací prezenční výuky v ZŠ a MŠ Proseč. 

b) Všichni zaměstnanci školy i žáci budou mít po celou dobu chráněné dýchací cesty (nos, ústa) rouškou nebo 
podobnou alternativou (respirátor, nákrčník atp.), dále jen rouška. Výjimky budou stanovené v části 6. POBYT 
VE TŘÍDĚ A VZDĚLÁVÁNÍ. 

c) Vždy budou všichni dodržovat odstupy 1,5 - 2 metry (např. venku, ve třídě, po chodbách). Výjimky budou 
stanovené v části 6. POBYT VE TŘÍDĚ A VZDĚLÁVÁNÍ. 

d) Žáci si budou umývat a dezinfikovat ruce dle pokynů této směrnice a dle pokynů pracovníků školy. 
Doporučujeme, aby žáci měli svůj kapesní dezinfekční gel na ruce. 

e) Nástup do školy je dobrovolný. Pokud zákonní zástupci své dítě na výuku přihlásí, je toto rozhodnutí závazné a 
školní docházka je pro žáka povinná dle rozsahu, který stanoví tato směrnice. Nepřítomnost a s ní související 
záležitosti se řídí platným školním řádem. 

f) Pro přihlášení dítěte k prezenční výuce je nutné vyplnit a podepsat přihlášku, a to do druhého dne od zahájení 
prezenční výuky. Na přihlášce musí být uveden aktuální telefonní kontakt na zákonného zástupce, který je k 
dispozici v případě náhlého zdravotního problému žáka. Přihláška je přílohou směrnice. 

g) Žáka lze do skupiny zařadit i později než v den zahájení výuky. Žáci ale nemohou být přeřazováni ze skupiny 
do skupiny. 

h) Škola povede evidenci docházky žáků přihlášených na výuku. 
i) Žáci přicházejí ke škole nejvíce 15 minut před zahájením výuky, aby se minimalizovalo setkání s žáky jiné 

vyučovací skupiny. 
j) Vstup do školy bude umožněn vždy 10 minut před zahájením výuky. 
k) Pokud by žák nebyl u školy včas bez řádné písemné omluvenky od zákonných zástupců a vyučující si ho 

nemohl převzít od vchodu do učebny, nemůže se ten den účastnit prezenční výuky. 
l) Velkou přestávku, pokud bude rozvrhem hodin stanovena, budou žáci trávit venku v areálu školy ve 

vymezeném prostoru. Vymezený prostor a pracovníka školy, který bude vykonávat dohled nad žáky, určí 
ředitel školy. 
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m) První den prezenční výuky žák do školy přinese ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ zákonných zástupců. Toto čestné 
prohlášení bude do školy nosit nově podepsané vždy po 14 dnech. 

n) Žák se řídí veškerými pravidly, která jsou stanovena touto směrnicí, platným školním řádem, ale také 
informačními cedulemi (výňatky s důležitými instrukcemi této směrnice), které jsou umístěné u vstupu a na 
dalších místech školy. Žák se řídí také veškerými pokyny všech pracovníků školy, ve třídě zejména pokyny 
vyučujícího. 

o) Pravidla daná touto směrnicí jsou pro žáky závazná. Pokud bude žák porušovat tato pravidla, případně 
jakékoliv ustanovení platného školního řádu, bude o této skutečnosti prokazatelným způsobem informován 
zákonný zástupce žáka. Pokud porušování pravidel nastane po informování zákonných zástupců opakovaně, 
bude žák z prezenční výuky vyloučen. 

p) Pokud se ve škole, během výuky nebo před výukou, prokáže, že se žák nadále nemůže účastnit výuky, bude 
kontaktován zákonný zástupce, který si žáka vyzvedne. 

q) Žáci a jejich zákonní zástupci obdrží směrnici v písemné podobě během prvního dne výuky, kdy budou žáci 
vyučujícím také řádně poučeni o pravidlech stanovených touto směrnicí. Bude o tom vyhotoven zápis. 
Zákonní zástupci potvrdí seznámení se směrnicí “návratkou”, kterou žáci přinesou druhý den výuky do školy. 

4. CESTA A PŘÍCHOD DO ŠKOLY, POHYB PŘED ŠKOLOU 
a) Žáci přicházejí ke škole jednotlivě nebo se svými rodinnými příslušníky či osobami, které s nimi žijí v jedné 

domácnosti. 
b) Venku před vstupem do školy se žáci neshlukují do skupin a dodržují rozestupy 2 metry (kromě rodinných 

příslušníků a osob, které spolu žijí v jedné domácnosti). 
c) Vstup do školy je povolen pouze přihlášeným žákům. Doprovázející a dospělé osoby mají vstup do školy 

zakázán. 
d) Žáci 9. ročníku, kteří se od 11. května 2020 připravují na přijímací zkoušky, budou do školy vstupovat bočním 

vchodem do haly na 2. stupni. 
e) Žáci 1. stupně, kteří se od 1. června 2020 účastní prezenční výuky, budou vstupovat do školy hlavním 

vchodem 1. stupně. 
f) Žáci 2. stupně, kteří se od 8. června 2020 účastní prezenční skupinové výuky, prezenčních individuálních a 

skupinových konzultací, budou vstupovat do školy hlavním vchodem 1. stupně. 

5. VSTUP DO ŠKOLY A POHYB PO ŠKOLE 
a) Žáci do školy vstupují jednotlivě tak, že zachovávají bezpečnou vzdálenost 2 metry. 
b) První den a po stanovených 14 dnech bude mít každý žák v ruce připravené čestné prohlášení, které u vstupu 

pouze ukáže. Pokud nebude mít toto čestné prohlášení, nebude se moci zúčastnit výuky. 
c) Každý den při vstupu žák ukáže sáček na použité roušky a předepsaný počet náhradních roušek. Pokud mu 

něco bude chybět, nebude se moci zúčastnit výuky. 
d) Po vstupu do školy bude každému žákovi změřena teplota. Pokud teplota bude zvýšená (nad 37 °C), žák 

nemůže být přítomen v prezenční výuce.  
e) Po výše uvedené kontrole si každý žák vydezinfikuje ruce. 
f) Žáci se přezují na místě k tomu určeném. 

1) Žáci, kteří do školy vstupují bočním vchodem na halu 2. stupně, si případné bundy a jiné další vrchní 
oblečení odkládají až v učebně. Místo pro přezouvání budou mít určené na hale 2. stupně. 

2) Žáci, kteří do školy vstupují hlavním vchodem 1. stupně, si případné bundy a jiné další vrchní oblečení 
odkládají v šatnách 1. stupně či ve skříňkách 2. stupně. 

g) Žáci 1. stupně po přezutí a odložení svrchního oblečení počkají dle pokynů pověřeného zaměstnance na 
určeném místě, kde si je vyzvedne jejich vyučující pedagogický pracovník a odvede je do učebny. 

h) Žáci 2. stupně po přezutí a uložení svrchního oblečení do skříněk odcházejí do učebny, kde se řídí pokyny 
pověřeného pracovníka. 

i) Žáci se ve škole pohybují pouze v učebně, kterou mají určenou pro výuku, po chodbách směrem k toaletě a na 
toaletě. Po dalších prostorách školy se pohybují pouze po výslovném pokynu pracovníků školy. 

j) Na toaletě ani v jiných prostorách se žáci neshlukují. 
k) Ve všech prostorách školy se žáci ničeho zbytečně nedotýkají. 
l) Pokud ve škole probíhá prezenční výuka více skupin současně, jsou přesuny žáků, pohyb na chodbě, toaletách 

v době přestávek organizovány tak, aby se minimalizovaly kontakty mezi žáky, příp. celými skupinami. 
m) Je také dbáno na to, aby se minimalizovaly kontakty s dalšími zaměstnanci školy. 
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6. POBYT VE TŘÍDĚ A VZDĚLÁVÁNÍ 
a) Žák v učebně odevzdá podepsané čestné prohlášení na místo určené vyučujícím. 
b) Žák také předá telefonický kontakt na zákonného zástupce, který bude k dispozici v případě náhlého 

zdravotního problému (pokud se liší od kontaktu uvedeného na přihlášce). 
c) Žák se v učebně posadí ke své lavici, kterou mu přidělí vyučující a bude po celou dobu vzdělávání stejná. 
d) Lavice jsou ve třídě rozmístěny tak, aby byla dodržena bezpečná vzdálenost 1,5 - 2 metry mezi žáky. 
e) Žáci se vzdělávají ve svých lavicích. Výjimkou je skupinová práce, nebo jiný druh výuky, při které se nedají 

dodržet předepsané odstupy. Vyučující je využívá zcela výjimečně, a to v omezené míře. 
f) Pokud žáci pracují samostatně ve svých lavicích, za dodržení rozestupů 1,5 - 2 metry, můžou si s vědomím 

pedagoga sundat roušku. 
g) Časový harmonogram dne a vyučovacích hodin je určen rozvrhem. Začátky a konce hodin nejsou oznamovány 

rozhlasem (zvoněním), ale hlídá a oznamuje je vyučující. Pokud ve škole probíhá výuka více skupin současně, 
jsou nastavené začátky a konce vyučovacích hodin rozdílně, aby se během přestávek nemohli potkávat žáci z 
různých skupin. 

h) Po celou dobu výuky ve třídě vykonává dohled určený vyučující. 
i) Na WC žáci chodí jednotlivě a pouze se souhlasem vyučujícího. Vyučující sleduje návrat žáků do třídy. 
j) Ve výuce žáci bezpodmínečně dodržují pokyny vyučujících. 
k) Žáci si mezi sebou mohou povídat v době přestávky, musí však dodržet bezpečnou vzdálenost 2 metry. 
l) Žáci na výuku nosí papírovou žákovskou knížku. 
m) Každý žák si nosí vlastní psací a rýsovací potřeby, blok a další pomůcky dle pokynů vyučujících. 
n) Je zakázáno si jakékoliv pomůcky půjčovat mezi sebou. 
o) Pokud budou učební materiály nachystané od vyučujícího, tak budou pro každého žáka zvlášť připravené na 

jeho místě nebo mu budou rozdány vyučujícím. Je nepřípustné měnit či půjčovat si materiály mezi sebou. 
p) Výuka bude probíhat podle rozvrhu, který je součástí přihlášky. Pokud to budou vyžadovat okolnosti nebo 

nepředvídatelné záležitosti, může se rozvrh změnit. O všech změnách budou zákonní zástupci včas 
informováni zejména prostřednictvím papírové žákovské knížky. 

q) Každá skupina bude mít po celou dobu prezenční výuky přidělenou jednu učebnu, která se nebude měnit. 
r) Žáci mohou za příznivého počasí trávit vyučování venku ve venkovní učebně, příp. na jiném vhodném místě v 

areálu školy, o kterém rozhoduje ředitel školy. 
s) Pokud bude probíhat výuka venku a budou mezi žáky dodrženy rozestupy 2 metry, můžou si s vědomím 

pedagoga sundat roušku. 

6. 1. UPŘESNĚNÍ PRO 1. STUPEŇ 
a) Prezenční výuka probíhá ve třech skupinách, jejichž složení se nemění po dobu dopolední i odpolední části. 
b) Výuku v každé skupině povedou dva pedagogičtí pracovníci v dopolední části a jeden pedagogický pracovník v 

odpolední části výuky. 
c) Rozdělení žáků do skupin a přidělení pedagogických pracovníků je plně v kompetenci ředitele školy. 
d) Pedagogičtí pracovníci zůstávají po celou dobu výuky se svou skupinou a konají dohled nad žáky i v době 

vyhlášených přestávek. 

6. 2. UPŘESNĚNÍ PRO 2. STUPEŇ 
a) Skupinová výuka probíhá každý den ve dvou skupinách následovně: 

1) Pondělí: 4. skupina: 6. A, 5. skupina: 6. B, 
2) Úterý: 4. skupina: část 7. tř., 5. skupina: část 7. tř., 
3) Čtvrtek: 4. skupina: 9. A, 5. skupina: 9. B, 
4) Pátek: 4. skupina: část 8. tř., 5. skupina: část 8. tř. 

b) Výuku v těchto skupinách povedou třídní učitelé, učitelé předmětů ČJ, M, AJ, případně další učitelé všeobecně 
vzdělávacích předmětů 2. stupně. 

c) Rozdělení žáků do skupin a určení vyučujících je plně v kompetenci ředitele školy. 

7. HODNOCENÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
a) Během distanční výuky je vzdělávání hodnoceno zejména formativním způsobem, tj. pomocí zpětné vazby. 
b) Pro průběžnou klasifikaci jsou používány především klasifikační stupně 1 a 2. V odůvodněných případech i 

vyšší. 
c) Z důvodu neprůkaznosti odevzdávaných prací a samostatnosti vypracovávání konkrétními žáky je hodnocena 

především aktivita žáků, jejich zájem a včasné odevzdávání úkolů. 
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d) Ve tříčtvrtletním hodnocení vycházíme ze známek udělených v prezenční výuce v období od 1. února 2020 do 
10. března 2020 a ze známek udělených během distanční výuky od 11. března 2020 do 6. května 2020. 
Tříčtvrtletní pedagogická rada se konala 6. května 2020. 

e) Klasifikace na vysvědčení ve druhém pololetí se řídí především vyhláškou č. 211/2020 Sb., o hodnocení 
výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, vydanou dne 27. dubna 2020. Ve 
zjednodušené podobě jsou to následující pravidla v tomto pořadí: 

1) známky udělené v prezenční výuce v období od 1. února 2020 do 10. března 2020, 
2) známky udělené během distanční výuky od 11. března 2020 do 17. června 2020, 
3) pokud bude potřeba, tak lze přihlédnout ke známkám na vysvědčení z 1. pololetí tohoto školního 

roku, 
4) pokud žák nebude moci být klasifikován dle bodů 1 - 3, bude z příslušného předmětu NEHODNOCEN a 

bude mu stanoven termín odložení klasifikace do 30. září 2020, kdy bude komisionálně přezkoušen. 

7. 1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU PŘI PŘÍPRAVĚ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
a) V době prezenční přípravy na přijímací zkoušky budou vyučující poskytovat průběžnou zpětnou vazbu. 
b) Klasifikace, která by měla vliv na závěrečné známky na vysvědčení, se nebude používat. 

7. 2. HODNOCENÍ ŽÁKŮ 1. STUPNĚ PŘI PREZENČNÍ VÝUCE 
a) V době prezenční výuky bude žákům poskytována průběžná zpětná vazba. 
b) Plnění zadaných úkolů v písemné podobě může být hodnoceno vyučujícím daného předmětu (dle rozvrhu 

hodin platného od 1. 9. 2019), který žáky hodnotí celý školní rok 2019/2020. 
c) Klasifikace, získaná během této prezenční výuky, bude mít především motivační charakter.  
d) Tato klasifikace může mít vliv na závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání ve 2. pololetí, pokud to uzná za 

vhodné vyučující daného předmětu (dle rozvrhu hodin platného od 1. 9. 2019). 

7. 3. HODNOCENÍ ŽÁKŮ 2. STUPNĚ PŘI SKUPINOVÉ VÝUCE A KONZULTACÍCH 
a) Během prezenční skupinové výuky, prezenčních individuálních a skupinových konzultací bude žákům 

poskytována průběžná zpětná vazba. 
b) Plnění zadaných úkolů nebude klasifikováno. 

8. STRAVOVÁNÍ 
a) Svačinu a pití lze konzumovat za zvýšené hygienické opatrnosti, roušku si žák smí sundat jen po dobu 

nezbytnou k napití a snězení svačiny. Roušku si opatrně sundá tak, aby se vnější část roušky nedostala do 
kontaktu s dýchacími cestami a ničeho se nedotkla (nechá si ji např. pověšenou na krku, nebo uchu, nebo v 
připraveném sáčku). 

b) Svačinu a pití nesmí nikde pokládat, nesnědený zbytek svačiny musí uložit do vlastní schránky k tomu určené 
a do své školní tašky. 

c) Za příznivého počasí bude svačina probíhat během velké přestávky venku. 
d) Před svačinou si každý žák pečlivě po dobu 20 sekund za použití dezinfekčního mýdla v prostorách umývárny 

u označeného umyvadla umyje ruce (tam, kde se nachází dezinfekční mýdlo). Ruce si utře do jednorázového 
ručníku. Použitý ručník odkládá do koše. Totéž provede po svačině a příchodu z venku do školy. 

e) Po příchodu do učebny si žák vydezinfikuje ruce. 
f) Svačina za nepříznivého počasí proběhne v prostoru učebny, kdy každý žák svačí na svém místě. Jinak jsou 

pravidla a postup stejné. 
g) Stravování ve školní jídelně bude poskytováno dle bodu 8. 1. UPŘESNĚNÍ PRO 1. STUPEŇ a bodu 8. 2. 

UPŘESNĚNÍ PRO 2. STUPEŇ. 
h) Stravování ve školní jídelně se řídí vnitřním řádem školní jídelny při ZŠ vydaným dne 1. 9. 2019 a Dodatkem k 

vnitřnímu řádu školní jídelny při ZŠ vydaným dne 27. 5. 2020. 
i) Po dobu oběda konají dohled nad žáky určení pedagogičtí pracovníci. 

8. 1. UPŘESNĚNÍ PRO 1. STUPEŇ 
a) Přestávka na svačinu je v 8:30  - 9:00 (sk. 3), 8:45  - 9:15 (sk. 1), 9:00 - 9:30 (sk. 2). 
b) Obědová přestávka je v 10:45 - 11:15 (sk. 3), 11:00  - 11:30 (sk. 1), 11:15 - 11:45 (sk. 2). 

8. 2. UPŘESNĚNÍ PRO 2. STUPEŇ 
a) Stravování ve školní jídelně bude poskytováno žákům 2. stupně, kteří jsou od 8. 6. 2020 přihlášení k prezenční 

skupinové výuce.  
b) Žáci, kteří ve školním roce 2019/2020 využívají školní stravování, mají automaticky přihlášené obědy pro den 

skupinové výuky. 
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c) Žáci si mohou přihlásit oběd i pro den individuálních konzultací. 
d) Oběd je vydáván v 11:30 - 12:00 (sk. 4), 11:45 - 12:15 (sk. 5). 

9. KONEC VZDĚLÁVÁNÍ A ODCHOD ZE ŠKOLY 
a) 9. ROČNÍK: Po skončení výuky každý žák odchází jednotlivě z učebny, přezuje se a dále odchází z budovy školy. 

Žáci stále dodržují odstupy 2 metry. 
b) 1. STUPEŇ: Po skončení výuky odvede pedagogický pracovník celou skupinu žáků do šaten, kde se žáci (za 

dodržení vzájemných odstupů 2 metry) postupně přezují, obléknou a odchází ven z budovy školy. 
c) 2. STUPEŇ: Po skončení výuky odvede pedagogický pracovník celou skupinu žáků ke skříňkám 2. stupně. 

1) Žáky, kteří jdou na oběd, odvede pedagogický pracovník do jídelny, kde se žáci řídí pravidly pro 
stravování ve školní jídelně. Po obědě odchází jednotlivě k šatním skříňkám, kde si vezmou věci a po 
přezutí v šatnách 1. stupně odchází ven z budovy školy.  Žáci stále dodržují vzájemné odstupy 2 metry. 

2) Žáci, kteří nechodí na obědy, si vezmou věci a po přezutí v šatnách 1. stupně odchází ven z budovy 
školy.  Žáci stále dodržují vzájemné odstupy 2 metry. 

d) Venku se žáci s ostatními spolužáky neshlukují ve skupinách, odchází přímo domů. 
e) V případě, že žák potřebuje odejít z výuky dříve než je stanoveno dle rozvrhu, řídí se pravidly platného 

školního řádu. 

10. OCHRANNÉ POMŮCKY, ÚKLID A HYGIENA 
a) Roušky musí splňovat podmínku hygienické nezávadnosti. 
b) Počet náhradních roušek je stanoven následovně: 

1) 1 náhradní rouška, jestliže bude výuka v délce maximálně 4 hodiny, 
2) 2 náhradní roušky, jestliže bude výuka delší než 4 hodiny. 

c) Větrání učebny bude probíhat nezávisle na přestávkách vždy nejméně po 1 hodině na 5 minut. Za větrání 
zodpovídá vyučující. 

d) V době každé velké přestávky (15 minut) bude proveden dílčí úklid učebny - lavice, katedra, kliky, vypínače a 
další místa, kterých se během výuky dotýkalo. Vyučující určené uklízečce upřesní místa k úklidu. 

e) Celkový úklid učebny bude proveden každý den po skončení výuky. 
f) Jednou týdně bude učebna dezinfikována ozonem. 
g) Škola zajišťuje pravidelný úklid a dezinfekci všech prostor školy dle dalších vnitřních pokynů ředitele školy tak, 

aby byly dodrženy zvýšené hygienické požadavky a zároveň tím bylo minimalizováno současné riziko přenosu 
virových onemocnění.  

h) Na toaletách jsou umístěny dávkovače s tekutým dezinfekčním mýdlem a papírové ručníky. Dezinfekce, 
tekuté dezinfekční mýdlo a papírové ručníky jsou umístěny také v učebnách, ve kterých probíhá výuka. 

i) Vyučující používají ochranné pomůcky: rouška, ochranné brýle nebo štít, rukavice. 
j) Zásobování ochrannými pomůckami, hygienickými a dezinfekčními prostředky provádí školník ve spolupráci 

se zástupcem ředitele školy. 

11. RIZIKOVÉ SKUPINY, PŘÍZNAKY NEMOCI 
a) Prezenční výuky a individuálních konzultací v Základní škole a mateřské škole Proseč se mohou účastnit pouze 

žáci, jejichž zákonní zástupci:  
1) prohlásí, že se u jejich dětí neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového 

infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost,  náhlá ztráta chuti a čichu apod.), 
2) prohlásí, že byli seznámeni s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, aby zvážili tyto 

rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách svého dítěte, 
3) prohlásí, že si nejsou vědomi skutečnosti, že by u jejich dětí došlo v posledních 14 dnech ke kontaktu s 

osobou léčící se na  COVID-19 nebo osobou nacházející se v karanténě, 
4) berou na vědomí, že jejich děti můžou být osobně přítomny ve škole, školském zařízení nebo 

vzdělávací instituci pouze, pokud jsou bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému 
infekčnímu onemocnění. 

b) 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. 
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3) Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. 
hypertenze. 

4) Porucha imunitního systému, např. 
i. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), 

ii. při protinádorové léčbě, 
iii. 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). 

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů 
naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti. 

c) Zákonný zástupce prohlásí a potvrdí uvedené skutečnosti podpisem čestného prohlášení, které je přílohou 
této směrnice a žák ho odevzdá v první den prezenční výuky. 

d) Zákonný zástupce toto čestné prohlášení potvrdí opakovaně vždy po 14 dnech. 
e) Pokud se zdravotní stav žáka změní, zákonný zástupce o tom neprodleně informuje ředitele školy. Žák se 

přestane účastnit prezenční formy výuky do té doby, než se uzdraví. V případě podezření na onemocnění 
COVID-19 zákonní zástupci informují ředitele školy. 

f) Pokud se projeví změna zdravotního stavu žáka v době výuky, bude tento žák odveden od skupiny do 
místnosti k tomuto účelu určené, kde nebude s nikým ve styku a bude pod dohledem určeného pracovníka 
školy. Vyučující o tom okamžitě informuje vedení školy a poté zajistí informování zákonných zástupců. 
Zákonní zástupci si žáka ze školy neprodleně vyzvednou. 

g) V případě podezření na onemocnění COVID-19 má škola povinnost kontaktovat krajskou hygienickou stanici. 

12. KONTROLNÍ ČINNOST 
a) Kontrolní činnost vyplývající z této směrnice je zahrnuta do kontrolní činnosti školy. 
b) Kontrolou dodržování pravidel žáky je pověřen zejména vyučující. 
c) Kontrolou vzdělávacího procesu, hospitacemi a dalšími pedagogickými záležitostmi je pověřen zejména 

zástupce ředitele školy. 
d) Kontrolou používání ochranných pomůcek a dodržování hygienických pravidel je pověřen zástupce ředitele 

školy. 
e) Kontrolou úklidu, provádění dezinfekce, zásobování dezinfekčními a hygienickými prostředky je pověřen 

školník. 
f) Kontrolu provádění ustanovení této směrnice realizují nezávisle ředitel školy a zástupce ředitele školy. 
g) O kontrolách jsou prováděny písemné záznamy. 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
a) Směrnici a její aktualizace projednala pedagogická rada. 
b) Směrnice nabývá účinnosti dnem 11. května 2020. 
c) Aktualizovaná směrnice nabývá účinnosti dnem vydání aktualizace. 

 
 
 
 
V Proseči dne 8. 5. 2020 
 
Aktualizováno: 5. 6. 2020 
 
 
 
 Mgr. Bc. Josef Roušar, 
 ředitel ZŠ a MŠ Proseč 
 
  


