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Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 

Organizace provozu ZŠ od 25. 5. 2020 

(stav k 19. 5. 2020) 

Provozní doba školy 

1. Škola se pro děti otevírá v 7.30, ranní družina není provozována.  

2. Provoz odpoledních aktivit pro děti (dále „družina“) končí v 18.00.  

3. Případné aktuální změny budeme oznamovat rodičům na školní rodičovské účty, prosíme, sledujte je. 

Kdo má obtíž s provozem těchto účtů, kontaktujte asistentku ředitelky školy sl. Zuzanu Šimkovou, která vám ráda pomůže (zuzana.simkova@zs-ns2.cz, 

tel. 773 790 982. 

 

4. Děti mohou mít u sebe mobilní telefony, po dobu dopolední výuky nebo i jindy na pokyn pedagoga ztlumený. V případě potřeby kontaktovat rodiče oznámí 

děti tuto skutečnost pedagogovi, který posoudí situaci a případné kontaktování umožní. 

 

Příchod do školy 

1. Při příchodu ke škole musí mít děti i jejich případný doprovod zakryta ústa a nos ochrannými prostředky (dále jen „rouška“) a dodržovat odstupy 2 metry 

v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (odstup není nutný např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti). 

Výjimky v nošení roušky jsou možné pouze dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. 

 

2. Škola se otevírá v 7.30, děti vstupují (s rouškou) na pokyn p. recepční Jany Keprové, doprovodu není povolen vstup do školy. Doporučený příchod před 

školu (orientační, sourozenci z různých ročníků mohou přicházet spolu, …): 

7.30 – 1. ročník (34 dětí) 

7.40 – 2. a 5. ročník (28 dětí) 

7.45 – 3. ročník (28 dětí) 

7.50 – 4. ročník (32 dětí) 

Pokud to jen trochu lze, veďte děti k dodržování těchto časů. 

 

3. V první den (25. 5.) je potřeba, aby rodiče dali dětem „Čestné prohlášení“ podepsané rodičem/zák. zástupcem s datem 24. nebo 25. 5., děti je 

předkládají u recepce p. hospodářkám. Nebude-li mít dítě tento doklad, nebude dále vpuštěno do třídy; bude umístěno v učebně P 12 (tzv. „izolace“) a 

budou kontaktováni rodiče k dodání čestného prohlášení nebo vyzvednutí dítěte;  

 

4. Hospodářky školy vedou docházku žáků. 

V první den (25. 5.) si děti přebírají na hale určení pedagogové, v dalších dnech žáci samostatně plynule přecházejí k šatním skříňkám u určených učeben. 

Děti, které budou v učebně, která není jejich „kmenovou učebnou“, dostanou přiděleno místo pro odložení svršků. 

 

5. Po příchodu k šatní skříňce/k místu pro odložení svršků si děti za přítomnosti určeného pedagoga odloží obuv a svrchní oděv, přezují se do přezůvek, 

odejdou do třídy, odloží si aktovku na jemu určené místo a pod dohledem pedagoga si umyjí ruce a použijí dezinfekci. Po celou dobu od příchodu mají děti 

roušku, odkládají ji při zahájení výuky na pokyn pedagoga. 
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Má-li dítě své přezůvky v šatní skříňce na jiném místě ve škole, zaměstnanci školy mu v první den pomohou s jejich vyzvednutím. Neopomeňte dát dětem 

s sebou klíč od jeho šatní skříňky.  

Používání roušek 

1. Každé dítě musí mít při příchodu do školy minimálně 2 roušky, bude-li dítě navštěvovat i družinu, doporučujeme více (dle délky pobytu) + sáček na roušky.  

2. Ve společných prostorách (chodby, haly, WC, jídelna, …) nosí roušky všechny děti i zaměstnanci školy (dětem není povolen volný pohyb po škole, dodržují 

pokyny určených pedagogů).  

 

3. V učebnách rozhodují o použití roušek určení pedagogové: 

a) při zachování rozestupu dětí minimálně 1,5 metru je možno roušky odložit (do sáčku) 

b) v ostatních případech (např. při skupinové výuce), musí děti mít roušky 

Další hygienická pravidla 

1. Po každém vzdělávacím bloku si žáci v učebně umyjí, příp. vydezinfikují ruce.  

2. Přestávky ve třídách vyskytujících se na stejném patře budou koordinovány tak, aby byly minimalizovány kontakty mezi skupinami.  

3. V učebnách bude pravidelně větráno (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut), pedagogové budou zařazovat pohybové chvilky na protažení a relaxaci 

(klasická tělesná výchova není možná), v případě příznivého počasí bude využíván dvůr školy pro pobyt dětí venku, a to nejen o přestávkách. Aktivity mimo 

areál školy nejsou možné. 

4. Při přesunech skupin dětí bude dbáno na minimalizaci kontaktů mezi skupinami.  

5. Použití toalet jednotlivci bude samozřejmě umožněno dle individuálních potřeb, děti budou poučeny o všech potřebných hygienických pravidlech.  

6. Ve škole bude prováděn úklid ve zvýšeném režimu, a to i v dopolední části, s použitím dezinfekčních prostředků.  

Dopolední výuka 

1.  Dopolední výuka probíhá dle rozvrhu (bude zveřejněn po úpravách, umožňujících propojení prezenční a online výuky).  

2. Neopomeňte dát dětem do školy učebnice, pracovní sešity a sešity + vybavený penál.  

3. Dle možností mohou být dětem ve škole tištěny pracovní listy, úkoly, …   

Stravování 

1.  Prosíme rodiče, aby dětem dávali svačiny i tekutiny v dostatečné míře, a to především s ohledem na délku pobytu dítěte ve škole především 

v odpoledních hodinách; není možné sdílet „společné“ sirupy ve třídách, ani pítka u toalet. Doporučujeme zvýšit přísun vitamínů (ovoce, vhodné nápoje). 

 

2. V omezené míře (8.30 – 11.00) bude otevřen školní bufet (pouze balené vody a sušenky), nelze zde počítat se svačinami.  

3. Děti, které nejsou přihlášeny k obědů, odcházejí po skončení rozvrhu, dodání rozvrhu viz výše.  

4. Přihlášení k obědům ve školní jídelně-výdejně probíhá před samotným otevřením školy, změny je nutno nahlásit vedoucí ŠJ-V den předem do 13.00 p. 

Hance Tydlitátové, tel. 602 290 210, e-mail: hana.tydlitatova@seznam.cz . Neopomeňte dát dětem s sebou čip k vyzvedávání obědů. 

 

5. Děti přihlášené k obědům odcházejí na oběd pod vedením pedagoga ve skupině, po obědě se vracejí do své učebny; teprve poté je možný odchod domů.  

6. Odchody na obědy budou koordinovány dle rozvrhu tak, aby při výdeji jídla byla vždy jen jedna skupina dětí.   

7. Děti budou vedeny k mytí rukou před vstupem do jídelny.  

8. Děti budou vstupovat do jídelny v rouškách, odloží ji do sáčku při samotné konzumaci.   

9. V jídelně budou rozestupy jak v rámci skupin, tak i mezi skupinami.  
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Družina 

1.  Dopolední výuka bude končit v rozmezí mezi 11.40 až 12.35 (dle rozvrhu, který bude upřesněn), jednotlivé skupiny budou na oběd odcházet postupně.  

2.  V rámci družiny budou voleny odpočinkové a relaxační aktivity, tvořivé činnosti, hry, pobyt na školním dvoře, čtení, kreslení, dle možností pomoc se 

zadanými úkoly, … Prosíme rodiče, aby nedávali dětem žádné vlastní hračky. Bude umožněno sledování IA tabulí, zvl. příběhy, pohádky či vzdělávací 

pořady vhodné pro děti, event. vzdělávací aktivity na školních iPadech. Nebude povoleno hraní na mobilech. 

 

Odchody dětí ze školy 

1.  Odchody dětí ze školy jsou možné: 

a) ihned po skončení dopolední výuky (nechodí-li dítě na obědy) 

b) po návratu dětí z oběda 

c) kdykoli během odpoledních aktivit, tzv. „družiny“ 

Odchody dětí ze školy jsou možné tak, že dítě odchází samo nebo s doprovodem. 

Čas a způsob odchodu vyznačili rodiče na formuláři před otevřením školy; požadují-li změnu, je potřeba informovat školu písemně (lze i email 

z rodičovského účtu). 

 

2. Odchod dětí ze školy monitoruje p. recepční Jana Keprová.  

3. Vyzvedávají-li si rodiče (nebo jimi pověřené osoby) děti osobně, dostaví se nad schodiště na vstupní části školy a zazvoní na příslušný zvonek.  

P. recepční, event. p. hospodářka zajistí, aby bylo dítě pedagogem vyzváno k přezutí a oblečení a odesláno k recepci, kde bude předáno doprovodu. Tento 

postup platí i v případě, že děti budou na školním dvoře. Žádáme rodiče, aby nevstupovali na školní dvůr. 

Postup v případě podezření na možné příznaky COVID-19 

1.  Žádáme rodiče, aby do školy neposílali dítě s příznaky jakékoli nemoci, tedy nejen s příznaky COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta 

chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest); v případě onemocnění ihned informujte školu – p. hospodářku Pavlů, tel. 773 582 641 (omluvení 

jako v běžném provozu). Po odeznění/vyléčení běžného onemocnění lze dále pokračovat v docházce do školy. 

 

2. Odhlášení obědů v případě nemoci: p. Hance Tydlitátové, tel. 602 290 210, e-mail: hana.tydlitatova@seznam.cz  

3.  Pokud bude dítě ve škole vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do samostatné místnosti (izolace), bude mu změřena teplota 

(škola disponuje bezkontaktním teploměrem) a budou kontaktováni jeho rodiče s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. Zároveň bude informována 

hygienická stanice. 

 

4. Ostatní děti ze skupiny budou ve výše zmíněné situaci umístěny do náhradní místnosti nebo jim bude změněna aktivita na pobyt venku s povinným nošením 

roušky, dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného žáka.  

 

5. O výše popsané situaci budou průběžně informováni rodiče všech dětí docházejících do školy na rodičovské účty, obecná informace bude i na webových 

stránkách školy. 

 

6. Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného 

odstupu. Pokud byl zaměstnanec v kontaktu s některou ze skupin dětí, budou tyto děti umístěny do náhradní místnosti nebo jim bude změněna aktivita na 

pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy. I v tomto případě bude rodičům podána 

informace 
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