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Základní škola Nižbor, okres Beroun 

Školní 25, 267 05 Nižbor 

Tel.  311 693 265,  IČO 75030047 

 

 

Informace k provozu školy a školní družiny 

od 18. listopadu 2020 

 

Z důvodu epidemiologické situace spojené s výskytem šíření viru Covid -19 a na základě 
nařízení a doporučení MŠMT bude škola až do odvolání jednotlivých preventivních opatření 

fungovat v následujícím režimu: 

1. Od 18. listopadu 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základní školy 

a obnovuje se pro ně povinná prezenční výuka. 
2. Pro žáky 3., 4. a 5. ročníku pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. 
3. Žákům 3. – 5. ročníku jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy 

pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný 
zástupce žáka. 

4. Je umožněn provoz školní družiny za níže uvedených podmínek. 

A. Provoz školy při prezenční výuce 

1. Škola se pro žáky otevírá v 7.30 hod.  

2. Žáci 1. třídy budou vcházet do budovy školy hlavním předním vchodem (červený 
vchod). Příchod do školy v 7.45 hodin. Vyučování začíná v 8.00 hodin. 

3. Žáci 2. třídy budou vcházet do budovy školy vedlejším předním vchodem (zelený 
vchod). Vyučování začíná v 7.45 hodin.  

4. Provoz ranní družiny je zrušen. Provoz odpolední družiny je do 15.30 hodin. 
5. Výdej školního stravování je v provozu. Výdej jídel funguje podle požadavků na zajištění 

hygienických podmínek. 
6. Do budovy je zakázán vstup rodičům a dalším neoprávněným osobám, pokud není 

dohodnuto jinak. 

B. Hygienická opatření 

1. V rámci úklidu školy probíhá pravidelná zvýšená dezinfekce prostor a předmětů. 

2. Každá osoba při vstupu do budovy školy použije dezinfekci na ruce.  Příchozím žákům 
dezinfikuje ruce službu konající dohled. 

3. Prezenční výuka a činnost školní družiny probíhá v homogenních skupinách (kolektivy 
jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak vzájemně neprolínají). Příchod, odchod a pohyb 
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žáků je organizován ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky jednotlivých 
tříd. 

4. V jednotlivé skupině žáků se střídají maximálně dva pedagogové: jeden učitel a jeden 
vychovatel ŠD. 

5. V průběhu školního dne je dbáno na zvýšenou osobní hygienu, a to především 
v prostorách toalet a výdejny jídel.  

6. Žáci, zaměstnanci školy a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky 
po celou dobu pobytu ve škole. Proto má každý žák ve škole k dispozici nejméně dvě 
čisté roušky. V případě, že žák navštěvuje školní družinu, pak nejméně tři čisté roušky. 
Roušky zajistí zákonní zástupci. Žáci je mají uložené v podepsaném plastovém sáčku, 
jeden sáček mají na použité roušky.  

7. Probíhá pravidelné větrání vnitřních prostor (nejméně po dobu 5 minut během 
přestávek a uprostřed vyučovací hodiny). 

8. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Žáci budou pobývat v případě 
příznivého počasí co nejčastěji na čerstvém vzduchu (vycházky, hry na školním dvoře). 

9. Platí přísný zákaz vstupu do školy osobám, které jeví známky infekčního onemocnění. 
Žák, u kterého se projeví známky infekčního onemocnění v průběhu pobytu ve škole, 
bude přemístěn do izolační místnosti a jeho rodiče budou neprodleně informováni o 
vzniklé situaci. Jejich povinností je pak dítě odvézt ze školy v nejkratším čase do domácí 
péče a kontaktovat lékaře. 

C.  Vzdělávání žáků 

1. Žáci 3. – 5. třídy jsou vzdělávání distanční výukou. 

2. Žáci 1. a 2. třídy jsou vzděláváni prezenční výukou.  
3. Prezenční vyučování probíhá podle původního rozvrhu třídy.   
4. Hudební výchova se vyučuje bez zpěvu, zařazeny budou především poslechové 

činnosti. 
5. Tělesná výchova probíhá formou vycházek. V případě nepříznivého počasí rozhoduje o 

náhradní náplni hodiny vyučující. 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Ivana Vrbková, ředitelka školy 

V Nižboru dne 12. 11. 2020 

Platnost od 18. 11. 2020 

 

 

 


