
Organizace výuky a provoz v ZŠ Mokré Lazce od 25.5. - 30. 6. 2020 

vychází z obecných pravidel chování, upravených platnými krizovými opatřeními a řídí se těmito principy: 

Organizace příchodů žáků při dodržení odstupů minim. 1,5 m, začátek výuky:   šatny: 

1. roč. – 7:45 –7:55, přední vstup (od cesty)  8:00   spojovací chodba ŠD 

2. roč. – 7:45 –7:55, zadní vstup (družina)    8:00   šatna ŠD 

3. roč. – 8:00 – 8:10, přední vstup    8:15   šatna ZŠ – vymezený prostor 

4. roč. – 8:15 – 8:25, zadní vstup (od hřiště)  8:30   šatna ZŠ – vymezený prostor 

5. roč. – 8:30 – 8:40, přední vstup    8:45   šatna ZŠ – vymezený prostor 

 

Vstup žáků organizuje pracovník školy. 

Vstup do budovy je povolen jen žákům, doprovázející osobě je vstup zakázán. 

 

 Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den. 

 Obsah dopoledních vzděl. aktivit vychází ze vzdělávacího programu školy. Jedná se o hlavní předměty, stejně 

jako za doby distanční výuky. 

 Stávající on line výuka bude ukončena 22. 5. 2020. Vzdělávání dětí, které nenastoupí ke společné školní 

výuce, bude probíhat doma pod vedením zák. zástupců na základě zadaného učiva vyučujícími. 

 Začátek vzdělávacích aktivit je dán organizací příchodů jednotlivých skupin, ukončení rozvrhem. 

 Žáci, přihlášení ke školnímu stravování, budou mít zajištěný teplý oběd. Výdej obědů žákům jednotlivých 

skupin se bude řídit časovým harmonogramem podle ukončení výuky a zvýšenými hygienickými pravidly 

školní jídelny. 

 Obsah odpolední části vychází ze vzdělávacího programu školní družiny a zaměřuje se hlavně na rekreační a 

zájmovou činnost. 

 Odpolední aktivity budou omezeny pouze do 15:00 hod.  a budou z organizačních důvodů určeny pouze 

žákům 1. - 3. ročníku. Podmínky zařazení dětí jednotlivých skupin do odpoledních aktivit (ŠD) budou sděleny 

po zjištění závazného zájmu rodičů. 

 Složení skupin je neměnné a žáka nelze zařadit do skupiny k výuce později, než k 25. 5. 2020. 

 

Povinnosti žáků 

 Žák je povinen přicházet do školy v určené době a dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich 

opakované porušování je důvodem k nevpuštění do školy či vyloučení ze skupiny. 

 Pohyb žáka skupiny ve společných prostorách je možný jen v roušce a v době, stanovené vyučujícím 

pedagogem. 

 Žák je povinen použít dezinfekční prostředek na ruce vždy po vstupu do budovy, příp. po příchodu do třídy, 

po každém vyučovacím bloku, po návštěvě toalety. Důkladné umytí mýdlem a osušení je samozřejmostí. 

 Žáci na toaletách využívají jen určené kabinky pro danou skupinu.  

 Žák si přinese minim. 2 roušky na den. Náhradní roušku bude mít v plastové obálce s drukem, plastovém 

boxu či obalu na brýle. NE PLASTOVÝ SÁČEK! Obal, stejně jako roušku, doporučujeme označit (podepsat). 

 Při stanoveném odstupu ve výuce a při konzumaci jídla žák roušku odkládá do vlastního obalu. Řídí se pokyny 

pedagoga.  

 Společný pitný režim nebude zajišťován, žáci si budou nosit vlastní nápoje v plastových lahvích.  

Povinnosti zák. zástupců 

 Vyjádřit závazný zájem o vzdělávací aktivity v naší škole. Docházku do školy prosíme potvrdit do 13. 5. 2020. 

 Podepsat čestné prohlášení a seznámení. Zákonný zástupce/žák odevzdá podepsané v den nástupu 25.5. 

2020. Bez tohoto prohlášení nebude žák zařazen ke vzdělávání.  

 V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny sdělit důvod nepřítomnosti a informovat, zda žák bude nadále 

do skupiny docházet. 



Rizikové skupiny žáků 

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden z těchto rizikových faktorů: 

- chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou 

systémovou farmakologickou léčbou, 

- onemocnění srdce a / nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, 

- porucha imunitního systému, např. 

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

b) při protinádorové léčbě 

c) po transplantaci solidních orgánů a / nebo kostní dřeně 

- těžká obezita, 

- farmakologicky léčený diabetes mellitus, 

- chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu /náhradu funkce ledvin (dialýza), 

- onemocnění jater (primární nebo sekundární) 

Do rizikové skupiny patří také žák, který žije ve společné domácnosti s osobou, která naplňuje alespoň 1 z bodů výše 

uvedených včetně podmínky, že osoba ve společné domácnosti je starší 65 let s přidruženými chronickými 

chorobami. 

 

Rozvrh hodin jednotlivých skupin 

8:00 – 10:50 

1.Ročník, vyuč. J. Bubová    2. ročník, vyuč. M. Krumerová  

PO ČJ M ČJ    PO ČJ M ČT/ps 

ÚT ČJ M ČaS    ÚT ČJ M ČT/ps 

ST ČJ M ČJ    ST ČJ M ČT/ps 

ČT ČJ ČaS ČJ    ČT ČJ M ČaS 

PÁ ČJ M ČJ    PÁ ČJ M ČaS 

 

 

8:15 – 12:00 (11:05)    8:30 – 12:15     8:45 – 12:30  

3.roč, R. Hazuchová    4. roč., Š. Velebnovská   5. roč., K. Čelůstková 

PO ČJ M ČAS AJ    PO ČJ M AJ VL  

ÚT ČJ M AJ ČT    ÚT ČJ M AJ PŘ   

ST ČJ M ČAS     ST ČJ M ČJ VL   

ČT ČJ M AJ     ČT ČJ/čt M AJ ČJ/čt   

PÁ ČJ M ČT     PÁ ČJ/ps M PŘ 

    


