
 

 

 

Konkrétní opatření pro provoz školy, pohyb žáků v budově a stravování ZŠ Vyškov Morávkova 

od 25. 5. 2020 

Vstup do školy 

- děti budou rozděleny do skupin (přednostně dle tříd, děti budou předem vědět, do které skupiny 

patří – bude včas oznámeno), 

- skupiny se budou řadit do označených sektorů (sektory budou vyznačeny na pozemku před školou, 

za školou a budou označeny cedulkou s příslušnou skupinou a na začátku ohrazeny páskou), 

- od 7:55 hod přichází přidělený pedagogický pracovník pro svou skupinu a odvádí ji do třídy, tak aby 

se jednotlivé skupiny dětí nesetkaly, 

- při vstupu provedou u vchodu dezinfekci rukou, 

- pro jednotlivé skupiny budou přiděleny určené   vchody - hlavní vchod, vchod u ŠD, vchod  

u tělocvičny, vchod u ŠD ze dvora a vchod u tělocvičny ze strany hřiště, 

- ve společných prostorách se budou děti pohybovat pouze v rouškách, v rozestupech za 

pedagogického dohledu. 

 

Pobyt v budově školy 

- každá skupina má přidělenou jednu učebnu, před učebnou bude čistící rohož, kde si žáci očistí obuv, 

v zadní části učebny bude určené místo pro přezutí a odložení oblečení (provizorní šatna),  

- ve třídě sedí žáci po jednom s dodržením vzdálenosti min. 1,5 m,  

- každá skupina bude mít přidělen časový rozpis činností, přestávek a stravování, tak aby byl zamezen 

styk jednotlivých skupin mezi sebou, 

- výuka bude probíhat po třicetiminutových intervalech, poté bude vždy následovat pětiminutová 

přestávka, skupiny budou mít přestávky různě, 

- přidělený pedagogický pracovník bude ve skupině přítomen po celou dobu výuky, přestávek 

i stravování, 

- v případě odpoledního zaměstnání je možná změna pedagogického pracovníka – skupina žáků je 

neměnná!, 

- činnost ve třídách je organizována dle pokynů přiděleného pedagoga, o nasazení či sundání roušek 

si rozhodne sám učitel, učitel bude chráněn štítem. 



Stravování 

- ve školní jídelně bude podávána teplá strava, v případě dostatečného zájmu i o svačinky, ty budou   

rozneseny do jednotlivých tříd, 

- organizace stravování bude zajištěna tak, že nedojde ke vzájemnému kontaktu jednotlivých skupin, 

v jídelně bude stanoven jednosměrný provoz, žáci přicházejí vchodem do jídelny a odchází přes školní 

družinu, 

- obědy budou vydávány postupně v jednotlivých intervalech od 11:35 hod pro jednotlivé skupiny, 

- hygiena bude zajištěna podle materiálu MŠMT o Ochraně zdraví a provozu ZŠ, 

- vymezený prostor po 15ti žácích, dvoumetrové rozestupy, dezinfekce při vstupu do ŠJ, 

- kuchařka vydá kompletní stravu včetně pití, příboru přichystanou na jednotlivých táccích,  

- dítě sundává roušku do svého sáčku, kterým bude vybaven již z domova, po ukončení stravování je 

povinen si roušku opět nasadit, 

- odchod z jídelny proběhne opět v doprovodu pedagogického pracovníka zpět do třídy určené pro 

danou skupinu. 

 

Odpolední zaměstnání 

- po dobu odpoledního zaměstnání zůstává dítě stále ve stejné skupině, do které byl zařazen pro 

dopolední činnosti – skupina je po celý den neměnná! i v případě již nižšího počtu dětí 

- bude upřednostňováno využití venkovního areálu (venkovní areál školy bude také rozdělen na 

sektory pro jednotlivé skupiny a vyznačen), kde budou probíhat pouze bezkontaktní aktivity. 

 

Odchod domů 

- rodič je povinen písemnou formou informovat pedagoga o způsobu odchodu dítěte domů 

(vyzvedávání dětí, samostatný odchod), a to ihned před zahájením výuky (nutné pro organizaci 

odpoledního zaměstnání). Tato informace bude závazná po celou dobu docházky.  

- v případě osobního vyzvedávání se rodič ohlásí u hlavního vchodu a dítě mu bude přivedeno 

pedagogickým pracovníkem a předáno  

 

Škola má dostatečné množství dezinfekčních prostředků pro osobní dezinfekci i pro dezinfekci 

budovy, teploměry, papírové ručníky. U výdejních okének ŠJ bude instalace ochranného plexiskla.  


