
Metodický pokyn MŠMT ČR k otevření ZŠ I. stupně 

25. 5. 2020 budou pro žáky I. stupně otevřeny základní školy. Vzdělávání v prezenční formě 

bude dobrovolné, pravidelné každý den. 

Žáci, kteří do školy nenastoupí, budou vzděláváni distanční formou (jako od 16. 3. 2020), 

úkoly budou zadávány 1x týdně na webových stránkách školy. 

Zákonný zástupce žáka je povinen vyjádřit zájem o školní docházku do 15. 5. 2020 na 

mailovou adresu /zs-ohrazenice@cmail.cz, nebo SMS zprávu na 723843348/. Povinností je 

také podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a 

písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených MZ. 

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole 

umožněna. /Příloha: Čestné prohlášení – ke stažení, tištěná k vyzvednutí ve škole, pondělí 

a středa od 8. 00 do 15. 00 hodin/. Čestné prohlášení bude odevzdáno při nástupu žáka do 

školy. 

MZ 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 nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou 

léčbou / např. hypertenze /. 

4. Porucha imunitního systému, např.: 

a/ při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV …) 

b/ při protinádorové léčbě 

c/ po transplantaci solidních orgánů 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 žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2 – 8) uvedený 

výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné 

domácnosti. 

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové 

skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. 

Organizační zabezpečení 

1. Vstup do školy je umožněn pouze žákům, bez doprovodu. 

2. Žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. 

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



4. Žáci budou zařazeni do skupin, složení skupin bude předem stanoveno a je neměnné. 

(Skupiny budou utvořeny po přihlášení žáků ke vzdělávání). Žáka nelze do skupiny 

zařadit později než k 25. 5. 2020.  

5. Ve skupině je maximálně 15 žáků. 

6. Ve třídě nemusí mít žák ani pedagogický pracovník roušku, dodržují se rozestupy 2m, 

nejméně 1,5m. Bližší kontakt – musí se nosit roušky i ve třídě. Při sejmutí si každý 

uloží roušku do sáčku. 

7. Všichni dodržují zvýšená hygienická pravidla, o kterých budou žáci řádně poučeni. 

Opakované nedodržování stanovených pravidel je důvodem k vyřazení žáka ze 

vzdělávání, zákonný zástupce bude bezprostředně informován o nekázni žáka. 

8. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým 

příznakům COVID – 19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak 

infekce dýchacích cest), nesmí vstoupit do školy. 

9. Pokud žák během dne vykazuje některý z příznaků COVID – 19, bude umístěn do 

samostatné místnosti a budou kontaktováni zákonní zástupci žáka k okamžitému 

vyzvednutí ze školy. Škola o podezření informuje spádovou hygienickou stanici. 

10. 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. 

11. Školní stravování: bude zajištěno ve ŠJ za zvýšených hygienických opatření. Vstup do 

ŠJ s rouškou, rouška se odkládá při konzumaci jídla a pití. V době stravování bude 

rouška vložena do vlastního sáčku. 

VZDĚLÁVÁNÍ: dopolední část – vzdělávání žáků podle ŠVP školy, opakování, procvičování, 

docvičování, upevňování učiva, dokončení učiva daného ročníku. Hodnocení – převážně 

formativní. 

Výuka TV – není možná. 

Nejsou možné aktivity mimo areál školy. 

Ranní družina – není poskytována. 

VÝUKA: 1. a 2. ročník – 4 hodiny denně / 8. 00 – 11. 40 hod. / 

               3., 4., 5. ročník – 5 hodin denně / 8. 00 – 12. 35 hod. / 

ODPOLEDNÍ AKTIVITY: pro žáky 1., 2. a 3. ročníku – zajišťuje vychovatelka ŠD. Vzhledem 

k omezenému počtu ve skupině, je nutné nahlásit, kdo bude odpolední aktivity využívat. 

Zákonní zástupci nahlásí do 15. 5. 2020, zda budou žáci využívat i odpolední aktivity. 

ODPOLEDNÍ PROVOZ: do 16. 00 hodin. 

O případných změnách vydaných MŠMT Vás budeme neprodleně informovat. 

                                                                                                  Mgr. Helena Damašková, řed. školy 


