
POKYNY ŘEDITELKY ŠKOLY K OBNOVENÍ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ  
V ZŠ PIVOŇKA A PODMÍNKY K ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLY 

 
Na základě pokynů z 2. 5. 2020 vydaných MŠMT vydávám jako ředitelka ZŠ Pivoňky tyto 
informace o podmínkách znovuotevření školy od 25. května 2020 v souvislosti s 
uvolňováním mimořádných opatření během koronavirové pandemie.  
 
Od 25. května se děti mohou účastnit vzdělávacích aktivit, které škola začne poskytovat za 
níže uvedených podmínek a dle níže uvedených organizačních náležitostí. Nejedná se 
přitom o povinnou školní docházku, tedy dítě může zůstat nadále doma a vzdělávat se doma 
tak, jak se vzdělávalo doposud. To, zda budete chtít, aby dítě docházelo do školy na 
vzdělávací aktivity, mi prosím sdělte e-mailem do 7. května 2020.  
 
Informace o rizikových skupinách a podepsání čestného prohlášení jako podmínka 
pro přijetí dítěte k osobní účasti ve škole:  
 
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.  
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou 
léčbou např. hypertenze.  
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) 
při protinádorové léčbě, c) 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) 
 
Jako ředitel jsem povinna vás informovat o těchto rizikových skupinách. Konkrétně, cituji: 
“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.” 
 
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je 
možné podepsat před vstupem do školy:  

a)  písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem 
zdravotnictví 

b) písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 
(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).  
 

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole 
umožněna. Toto prohlášení zasílám v příloze k těmto pokynům. Tímto vysvětluji i dotazy, 



které se množily, zda škola může neumožnit návštěvu školy žákům, kteří mají doma někoho 
z rizikového skupiny. Nemůže. Odpovědnost je dána rodičům, zda dítě do školy pošlou či 
nikoli...Jako škola přijímáme všechny žáky, kteří jsou zdraví.  
Můžeme do školy zamezit vstup žákovi (tedy izolovat ho v jiné místnosti od ostatních), který 
by prokazoval nějaké znaky onemocnění - kašel, rýma, chrapot, sípot, bolesti na plicích. V 
tomto případě budou kontaktováni rodinní příslušníci a dítě nemůže školu navštěvovat.  
 
Organizační uspořádání vzdělávacích aktivit poskytovaných školou dle nařízení 
MŠMT:  
 
Příchod do školy:  
Ranní družina nebude.  
Jsem povinna Vám sdělit nařízení MŠMT, že během příchodu do školy by děti neměly tvořit 
skupinky, ale měly by jít tak, aby mezi nimi byly 2 metrové rozestupy….. 
Žáci mají povinnost při příchodu do školy a před školou mít roušku, stejně jako doprovod 
(např. rodiče, prarodiče), který budou děti doprovázet. Děti před školou vytvoří dvě skupinky 
- zelená a oranžová třída.  
Děti nesmí samy vstupovat do školy, musí počkat na učitele, který je vyzvedne! 
Rodiče jsou povinni dopravit děti do školy tak, aby před školou byly mezi 8:05 - 8:15. Poté si 
je vyzvedne učitel, který je odvede do šatny. V šatně se děti nemají potkat. Takže se v šatně 
třídy vystřídají (pokud se děti budou učit ve škole).  
Budeme se ale snažit, aby děti mohly trávit čas co nejvíce během vyučování venku - pokud 
půjdou děti ven, budou na to upozorněny učitelem, takže se nebudou muset přezouvat.  
Dospělí - doprovod dětí - nemají povolen vstup do budovy školy.  
 
Průběh vyučování:  

● Vyučování začne v 8:20 odděleně ve třídách (chci vymyslet nějaký stmelovací rituál, 
abychom opravdu den začali společně - i když odděleně).  

● Pedagogičtí pracovníci by se neměli u dětí po celou dobu střídat. Platí to jak na 
družinu, tak na výuku. Proto po zvážení všech těchto komplikací jsem nucena 
přistoupit k tomuto:  

● Vyučování povede v zelené třídě Jana, ve středu a v pátek bude se zelenou třídou 
od rána Olča a Olča bude mít zelenou třídu také v družině ( o družině podrobněji 
níže). Pátek bude koncipovaný jako den venku, kdy děti budou pomáhat s 
dodělávkami školní zahrady, vylepšování altánu před školou, prostranství atd… 

● Oranžovou třídu povede Markéta, asistovat bude Blanka, která bude mít oranžovou 
třídu v pátek na aktivity a práce při dni venku.  

● Markéta a já chceme pátek využít na přípravu komplexního systému hodnocení a 
sebehodnocení pro příští školní rok.  

● Angličtina bude vyučována po skupinkách venku, protože v učebně angličtiny nelze 
dodržet 2 metrové rozestupy.  

● Přestávky budou koncipovány časově tak, aby, pokud budeme v budově školy, se 
děti nepotkaly. O přestávkách budeme s dětmi venku.  

● Během vyučování je našim cílem zjistit úroveň nabytých dovedností, znalostí u dětí 
během domácího vyučování a využití posledních několika týdnů k jejich posunu a k 
dodělání prací, které jsou rozdělané a vnímáme jako nevýchovné a demotivují, aby 



se nechaly před letními prázdninami neuzavřené. Konkrétně bychom rádi sdílely s 
dětmi jejich práce, které udělaly během domácí školy - Knihy o zahradě, komiksy, 
výtvory, obrázky. Dodělání prací v tvůrčím psaní, vydání čísla školního časopisu, 
vytvoření Knížky pokusů, Dodělání výrobků v dílnách a organizace a příprava 
školního trhu (který je povolen) na konec školního roku.  

● Hodiny tělesné výchovy jsou zakázány.  
● Hodiny hudební výchovy se řeší, vzhledem k namíchání tříd - nějakým způsobem 

bude realizována... 
 

 
Stravování 
V současné situaci se vaří v pivovarském Bistru v pondělí a ve středu, nevíme, zda se bude 
situace zlepšovat (nyní všechny zaměstnankyně Bistra lahvují místo zaměstnanců, kteří jsou 
doma a do práce nesmí chodit). Prosím napište mi do 7. 5., zda byste přivítali vařený oběd 
na pondělí a středu nebo pokud budete preferovat dávat dětem studené obědy.  
V úterý a ve čtvrtek a v pátek si budou muset děti donést vlastní oběd - piknikového 
charakteru (bez možnosti ohřívání). Pokud se většina rodičů vysloví tak, že budou dětem 
dávat studený oběd, nebylo by stravování od 25. 5. do 30. 6. poskytováno.  
Výsledky reakcí zveřejním po 7. 5.  
 
Vzdělávací aktivity odpoledne 
Vzdělávací odpolední aktivity mají nahradit družinu. Děti musí čas trávit ve stejných 
skupinách, v jakých se vzdělávají. Tím se chod družiny značně zkomplikoval. Pokusila jsem 
se najít kompromis a družina tedy bude fungovat takto:  
 
Družina pro zelenou třídu:  
Pondělí - Družina pro zelenou třídu nebude (Jana zvažuje možnost s nimi např. hodinu ještě 
udělat vyrábění na jarmark, když nebudou mít start - upové dílny - ale uvidíme) 
Úterý - Družinu bude mít se zelenou třídou Kuba 
Středa - Družinu bude mít Olča 
Čtvrtek - Družinu bude mít Olča a Kuba (Kuba bude mít horolezení). 
Pátek - Družina pro celou školu nebude (Zda se děti spolu potkají venku samostatně mimo 
areál školy ve svém volném čase je na vás jako rodičích, nebo se půjdou vzájemně navštívit, 
vymyslíte nějakou společnou akci - toto je již plně na vás mimo zajištění školy) 
 
Družina pro oranžovu třídu:  
Pondělí  - Družinu bude mít s oranžovou třídou Olča.  
Úterý - Družinu bude mít s oranžovou třídou Olča.  
Středa - Po obědě budou probíhat dvouhodinové start-upové dílny pouze pro oranžovou 
třídu, které skončí v 15,30 a v tento čas končí i družina pro oranžovou třídu 
Čtvrtek - Po obědě bude probíhat odpolední vyučování a poté volnočasové vzdělávací 
aktivity s Kubou (horolezení). 
Pátek - Družina pro celou školu nebude  (Zda se děti spolu potkají venku samostatně mimo 
areál školy ve svém volném čase je na vás jako rodičích, nebo se půjdou vzájemně navštívit, 
vymyslíte nějakou společnou akci - toto je již plně na vás mimo zajištění školy) 
 



 
Hygienické požadavky na provoz školy 
Celá škola bude před otevřením dezinfikována.  
Bude zesílen úklid dezinfekcí každý den, dezinfekce bude ve třídách, na toaletách, při 
vstupu do Ateliéru.  
Děti budou pedagogy kontrolovány, aby si ruce pravidelně dezinfikovaly.  
Děti budou muset mít na den 2 čisté roušky a pytlík na roušky. Při vyučování ve třídách (zde 
není jasné, jak je to při vyučování venku???) nemusí mít roušky ani učitel, ani děti. Musí mít 
lavice přestavěné tak, aby mezi lavicemi byly dvoumetrové rozestupy.  
Roušky si musí nandat, když půjdou do společných prostor…(teoreticky).  
Jako ředitel školy s ohledem na zdraví, počasí, možnosti dětí a zdravému lidskému rozumu 
takto: Děti budou v uzavřených skupinách, v kterých se dopoledne i odpoledne vzdělávají 
(různým způsobem, ale vzdělávají). Proto při těchto činnostech - ať se konají v budově školy 
nebo v areálu školy - roušky nosit nebudou.  
Pedagog dohlédne na to, aby si roušky vzaly tehdy, pokud budou opouštět areál školy.  
Pedagog dohlédne na to, aby děti měly roušku správně nasazenou a použitou roušku 
skladovaly v sáčku na roušky.  
 
Akce školy 

● Jsou zakázány školy v přírodě a akce podobného charakteru.  
● Farmářské trhy jsou povoleny.  
● Shromažďování lidí je povoleno od 11. května do 100 osob, což naše akce ve škole 

splňují. Proto bychom rádi uspořádali:  
● Puťák jako společenskou akci v polovině června 
● Lezení na skály jako společenskou akci ke konci června.  
● Na konci června trh a Slavnostní zakončení školního roku.  

Podrobněji vás budeme informovat později.  
 
Absence 
Absence se nebudou počítat do celkové absence, ale rodiče jsou povinni dítě také omlouvat 
- prosíme přes SMS či e-maily.  
 
 
Ve Chříči 4. 5. 2020 
 
MgA. Jana Jakubíčková 
 


