
Pravidla pro provoz ZŠ Křižanovice v době od 25. 5. do 30. 6. 2020

Provozní doba školy je od 7:15 do 15:30 hod.

Škola v žádném případě nebude organizovat pohyb žáků před vstupem do školy. Organizovat pohyb
osob na veřejném prostranství má ze zákona právo pouze Policie ČR (na rozdíl od toho, co se 
domnívají autoři metodiky pro otevírání škol).

Vstup do školy bude žákům umožněn jen po předložení Čestného prohlášení, které musí být 
vyplněno a podepsáno zákonnými zástupci. Doprovázejícím osobám vstup do školy umožněn 
nebude.

Při vstupu do školy bude žákům změřena teplota bezkontaktním teploměrem, při jakékoliv odchylce
od normálu nebo při jakémkoliv náznaku onemocnění horních cest dýchacích nebude žákovi 
umožněn vstup do školy a bude odeslán domů, následně neprodleně uvědomíme zákonného 
zástupce.

Každý žák bude mít denně k dispozici minimálně 2 čisté roušky a sáček na jejich uložení.

Po vstupu do školy se žák urychleně přezuje v šatně a ihned odchází do své třídy, kde si umyje ruce 
dezinfekčním přípravkem (pod dohledem učitelky) a čeká ve třídě na začátek vyučování.

Dopolední část vzdělávacích aktivit začíná v 7:40 (jako obvykle) a končí v 11:20, následuje oběd a 
odpolední část, která končí v 15:30. Žáci, kteří se nebudou účastnit odpoledních zájmových aktivit, 
se ihned po obědě přezují v šatně a bez zbytečného zdržování odcházejí domů.

Dopolední část bude probíhat pod vedením vyučujících, odpolední část pod vedením paní 
vychovatelky, v případě potřeby i paní asistentky.

Na oběd budou žáci chodit po skupinách podle určení vyučujících.

Na dopolední (výukovou) část si žáci každý den přinesou do školy učebnice a ostatní pomůcky 
podle platného rozvrhu. Složení a pořadí jednotlivých předmětů v daném dni určí vyučující podle 
aktuální potřeby.
Důraz bude kladen hlavně na M, ČJ a AJ. Doplňkově pak PRV, PŘ a VL, okrajově potom jednotlivé
výchovy s tím, že Tv je až do konce června zrušena.

Zatím máme k návratu do školy nahlášených 26 žáků z celkových 28, takže distanční výuka 
(zadávání týdenních úkolů přes internet atd.) se s platností od 25. 5. 2020 ruší! Žáci, kteří do školy
nenastoupí, si budou úkoly vyzvedávat denně ve 12:00 u školy, kam zároveň přinesou vypracované 
úkoly z předchozího dne.

Pokud to počasí umožní, přestávky budou žáci po skupinách trávit na školním dvoře, stejně tak 
budeme podle počasí zařazovat v maximální možné míře výuku v přírodě formou vycházek mimo 
obydlenou část vesnice.

Pokud se v průběhu dne u žáka vyskytnou příznaky onemocnění, bude okamžitě izolován 
od ostatních a neprodleně o tom vyrozumíme zákonné zástupce, kteří budou povinni si žáka 
v nejkratším možném čase vyzvednout.



Při nástupu do školy 25. 5. 2020 budou všichni žáci poučeni o mimořádných hygienických 
opatřeních a o povinnosti je dodržovat. Opakované nedodržování i přes upozornění může být 
důvodem k nevpuštění žáka do školy a vyřazení z docházky. 

Závěrem připomínám, že účast žáků na vzdělávání v době od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 je čistě 
dobrovolná a záleží jen na rozhodnutí zákonných zástupců.

Pevně věřím, že se nám společně podaří tuto nelehkou dobu překonat a bez zbytečných 
nesrovnalostí úspěšně zakončit letošní školní rok!

Mgr. Miroslav Merta, ředitel školy

 


