
Základní škola a Mateřská škola Prace, Školní 109, 664 58 Prace 

Informace k znovuotevření Základní školy Prace 

Vážení rodiče, 

pečlivě prosím pročtěte informace k ochraně zdraví a provozu 
základní školy v období do konce školního roku 2019/2020. 

• Základní škola bude otevřena žákům od 25.5.2020 

• Vstup do budovy je umožněn pouze žákům (nikoliv rodičům), a to 
nejdříve od 7.30 hodin, žáci jsou do školy vpouštěni postupně, před 
školou udržují rozestupy 

• Při vstupu do školy si vydezinfikují ruce, náhodně budou žákům měřeny 
teploty bezdotykovým teploměrem (při teplotě nad 37,5 stupně není 
žákům umožněn pobyt ve škole) 

• Ranní družina je zrušena 

• Všichni zaměstnanci i žáci nosí ve společných prostorách roušky 

• Každý žák bude mít na den min. 2 roušky a sáček na uložení roušky 

• Složení žáků ve třídě bude neměnné, každý žák bude sedět v jedné lavici 
dle předem určeného zasedacího pořádku, min. rozestup 1,5 metru  

• Při pobytu ve třídě nemusí žáci ani učitelé nosit roušku pokud je zajištěn 
min. rozestup, při skupinové práci se musí nosit roušky vždy (o nošení 
roušky ve třídě rozhoduje vždy vyučující) 

• Po sejmutí roušky ji žák ukládá do sáčku 

• Žáci si po každé hodině vydezinfikují nebo umyjí ruce ve třídě 

• V každé třídě se bude po skončení každé hodiny min. 5 minut větrat 

• Škola bude maximálně využívat venkovní areál školy, kde v případě 
příznivého počasí mohou žáci využívat přestávky (vždy ve stejných 
skupinách jako jsou na výuku), případně vzdělávací a relaxační bloky 

• Tělesná výchova bude vždy probíhat venku na hřišti školy a bude sloužit 
pouze jako oddechový a relaxační blok mezi hodinami 

• Před vstupem do jídelny si žák vždy umyje a vydezinfikuje ruce, rouška se 
odkládá až při samotné konzumaci jídla a pití, a to opět do vlastního 
sáčku; v jídelně se udržují rozestupy mezi žáky a nepotkávají různé 
skupiny žáků 

• Odpolední družina bude rozdělena do dvou skupin (1 třída a 2.+3.třída), 
4. a 5. ročníky mít odpolední družinu nebudou (po obědě odcházejí 
domů); odpolední družina pro ostatní žáky bude v provozu do 14.30 
hodin a vzhledem k tomu, že se nejedná o klasickou družinu za běžných 
vzdělávacích podmínek, nebude se vyžadovat úplata 150 Kč/ měsíčně. 
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Mé dítě zůstává i nadále doma, do školy nepůjde: 

• Rodič, který si ponechá dítě do konce školního roku doma je povinen 
oznámit škole zájem o distanční formu výuky (online formu) nejpozději 
do 18.5.2020 

• Takového žáka nelze zařadit do výuky později než k 25.5.2020 (pečlivě to 
tedy zvažte, protože pokud se rozhodnete i nadále pro online výuku, už 
to nebude možné změnit) 

• Rodiče těchto žáků budou kontaktovat učitelé, zadávat jim dál úkoly a 
min. 1x týdně budou žáci zváni na individuální přezkoušení zaslané látky 

Mé dítě do školy půjde, už se nemůže dočkat a my také: 

• První den školy potřebujeme podepsané Čestné prohlášení o neexistenci 
příznaků virového infekčního onemocnění; bez tohoto prohlášení 
nemůžeme žáka do školy přijmout 

• První den dostanou žáci upravené rozvrhy hodin, nový zasedací pořádek 
ve třídách, vysvětlí se jim organizace tříd, jídelny a celé školy a také 
zvýšená hygienická pravidla školy 

• Všechny děti, které nastoupí 25.5.2020 do školy, jsou automaticky 
přihlášeny k obědům; pokud nemáte o oběd zájem, odhlaste si obědy ve 
školní jídelně, a to mailem nebo telefonicky od 19.-22.5.2020. 

• Pokud jste rodičem dítěte 1.-3.třídy a nemáte zájem o školní družinu, 
opět to prosím nahlaste paní vychovatelce telefonicky od 19.-22.5.2020. 
Pro organizaci dětí potřebujeme znát přesné počty. 

Věnujte pozornost dalším dokumentům na našem webu: 

• Čestné prohlášení 

• Hodnocení žáků základní školy za druhé pololetí šk.roku 2019/20 

 

V případě nejasností či potřeby telefonické komunikace, využijte prosím 
konzultační hodiny vždy v pondělí a ve středu od 9,00 – 12,00 hodin 
(tel.544 244 755) nebo mail: zs@skolavpraci.cz. 

 

V Praci dne 7.5.2020                   Mgr. Andrea Hrabáková, ředitelka školy 

mailto:zs@skolavpraci.cz

