
Základní škola Bruntál, Cihelní 6  

Cihelní 6  

792 01 Bruntál  

zsbrcihe@zscihelni.cz  

tel.: 554 773 061  

Datová schránka: di2xdw8 

 

Režim školy od 25.5. do 30.6.2020 – informace pro rodiče 

 

Docházka do školy je dobrovolná. 

 

Škola funguje v omezeném provozu od 7.00 do 15.00 hod. 

Pro každou školní skupinu prvního stupně jsou určeny dvě osoby, jedna na ranní a jedna na odpolední 

směnu. 

Třídní učitelé – kontaktují všechny rodiče, ověří zájem, informují rodiče o nutnosti doložit čestné 

prohlášení. Rodiče sdělí třídním učitelkám, zda dítě nastoupí, do 18.5.  

Po tomto termínu již není možno dítě přihlásit do školní skupiny 

Čestné prohlášení je nutno dodat třídním učitelkám do 25.5.2020 

Každá pracovnice zodpovídá za děti ve své třídě po celou dobu směny. Pokud tomu přeje počasí, 

skupiny mohou na velkou zahradu, ale skupiny se musí vystřídat. Na zahradě nesmí být více než dvě 

skupiny. Skupiny mají požadované ochranné pomůcky, rozestupy. 

25. 5. – vytvořeny seznamy dětských skupin, vyvěšeny na třídách a u vstupu do školy. U vchodu 

vychovatelky kontrolují, že dítě je na seznamu, má roušky, posílají je do správné třídy. Skupiny 

mohou být tvořeny žáky více tříd nebo ročníků. 

Vstup do školy – žáci budou do školy přicházet jednotlivě, v době od 7.00 do 8.00 hod. Šatny 

nebudou v provozu, žáci se mohou přezouvat a odložit si oblečení ve své třídě. Vstup do školy je 

umožněn pouze žákům. Rodičům se doporučuje komunikovat se zaměstnanci školy telefonicky nebo 

mailem 

Odchod ze školy – rodič si dítě vyžádá přes vstupní portál u vstupu do školy. 

V budově školy: 

- Každý žák má dvě roušky a roušky zajišťují zákonní zástupci žáka. Žák má také igelitový 

pytlík na odložení použité roušky.  Škola zajišťuje dezinfekční a hygienické prostředky. 

- Roušky není třeba použít, jsou-li žáci ve třídě a v lavicích, dále u oběda. 

- Kde jsou roušky povinné – chodby, WC, jídelna, zahrada, vstup do budovy, ve třídě při 

skupinové práci. 

- Dezinfekce rukou – žáci si myjí ruce mýdlem a dezinfekčním prostředke m: 

o při vstupu do třídy 

o při návratu z toalet 

o před obědem 



o po obědě 

o při odchodu ze školy 

- Rodičům je doporučeno, aby dětem přibalili krém na ruce. Dezinfekční prostředky jsou na 

bázi alkoholu, takže vysušují. 

- Opakované porušení hygienických pravidel ze strany rodiče (dítě nemá roušky s sebou) 

nebo žáka (neuposlechne příkaz dozoru, sundává si roušku apod.) může vést k vyloučení 

dítěte z dětské skupiny. 

 

- Školní skupiny: 

o Jsou neměnné, žáci se nepřesouvají mezi skupinami. 

o Jsou pod dohledem pedagoga po celou dobu pobytu žáků ve škole. 

o Každá skupina má svou evidenci docházky. Evidenci vede ranní směna. 

- Při podezření na nemoc: 

o Dohled kontaktuje vedení školy. 

o Žákovi je změřena teplota a je odeslán do knihovny školy. 

o Třídní učitelka nebo sekretářka kontaktuje rodiče. 

o Rodiče si přebírají žáka. 

o Vedení školy informuje KHS. 

o Pokud se žák dostaví do školy druhý den, je mu při příchodu do třídy změřena 

teplota. 

- Stravování: 

o Do jídelny vstupuje celá skupina společně (včetně dětí, které se v jídelně nebudou 

stravovat) s dohledem, usadí se ke stolu. 

o Žáci, kteří mají zaplacený oběd, jdou k okénku pro stravu.  Je nezbytné povolit výdej 

stravy skupině až v okamžiku, kdy u okénka nejsou žádní žáci z jiných skupin. 

o Dohled vydává žákům příbory a nápoj. 

o Po konzumaci stravy odnášejí žáci použité nádobí vždy společně. 

o Dohled odvádí skupinu zpět do třídy. 

o Při vstupu do jídelny a při odchodu z jídelny mají žáci roušku. Rouška se sundává 

pouze v době konzumace stravy. 

o U prvních a druhých tříd dohled rozlévá polévku na stole jednotlivým žákům, rozdává 

příbory (doporučeny jednorázové rukavice). 

o Žáci si myjí a dezinfikují ruce před obědem a po obědě ve třídě. 

o Každá skupina má na stravování vymezený čas půl hodiny. 

o Dohled zajišťuje, aby se při příchodu do jídelny a odchodu z ní skupiny 

nekontaktovaly. 

o Po každé skupině uklízečka provede dezinfekci stolů 

o Pokud by organizace a počet skupin neumožňoval stravování všech žáků v jídelně, 

mohou žáci vyšších ročníků (čtvrtý, pátý ročník) obdržet oběd v podobě studeného 

obědového balíčku 

- Organizace výuky: 

o Výuka probíhá v čase od 8.00 hod. do doby, než skupina odjede na oběd. 

o Po obědě následuje čas volnočasových aktivit. 

- Absence, omlouvání 

o Pokud se žák nedostaví do školy tři po sobě následující dny, dohled požádá rodiče o 

důvod nepřítomnosti žáka a o informaci, zda žák bude do skupiny nadále docházet. 

o Absence v období do 30. 6. 2020 se nezapočítává do celkové absence žáka za druhé 

pololetí. 


