
 

Základní škola a Mateřská škola Věcov , okres Žďár nad Sázavou 

příspěvková organizace 

Věcov 66, 592 44 Věcov 

IČ 750 240 55 , telefon 739 013 665 

                                

                                                                                                  Ve Věcově, dne 19.5.2020 

Manuál pro vstup žáka do základní školy 

 

• Budova ZŠ bude otevřena od 7 do 14,30 hod pouze pro žáky 

 

• Před školou žáci nevytvářejí hloučky, vstup do školy průběžně pod dohledem 

vyučujících (vizuální kontrola, měření teploty) 

 

• Je nutné dodržovat časový harmonogram – vstup do budovy nejdříve 10 min před 

začátkem vyučování (dojíždějící žáci budou čekat ve své učebně) 

1. skupina     4. a 5. ročník  začátek vyučování v 7,10 h 

2. skupina     2. ročník                                        v 7,20 h 

3. skupina     1. a 3. ročník                                  v 7,30 h 

 

• Ve společných prostorách školy – chodby, schodiště, šatna a sociální zařízení, si žáci 

zakrývají ústa a nos, ve třídách nemusejí 

 

• Každý žák má s sebou 2 roušky a sáček na jejich uložení 

 

• Opakované porušování pravidel může být důvodem vyloučení žáka ze skupiny (po 

prokazatelném upozornění zákonného zástupce) 

 

• Po příchodu do třídy si žák umyje ruce, desinfekce rukou je mimo jiné prováděna na 

začátku každé vyučovací hodiny 

 

• Stravování je zajištěno po skupinách – pitný režim zajišťuje škola v době oběda, jinak 

si žáci nosí pití z domu 

 

• Po obědě odcházejí žáci domů, dojíždějící čekají na autobus ve své třídě 

 

• Školní družina se neprovozuje 

 

• Před nástup do ZŠ rodiče vyplní text Čestného prohlášení 

 

• Výuka bude probíhat dle upraveného rozvrhu, klub logických a deskových her pro 

žáky 3. ročníku bude v úterý, začátek bude upřesněn. 

 

• Další všeobecné pokyny vydané MŠMT zde 

 
 

                                                                                                        Mgr. Miroslava Prudká 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
 

já, níže podepsaný/á  

 

jméno a příjmení: 

…………………………………………………………………….………………………………………..  

 

narozen/a: 

……………………………………………………………….……………………………………………..  

 

 

Prohlašuji, že já, moje dítě ani členové společné domácnosti:  

 

- nemáme aktivní onemocnění COVID-19 či jiné přenosné onemocnění,  

 

- jsme nepřišli do kontaktu s osobou, která výše uvedeným onemocněním trpí, a nebyla na nás z toho důvodu 

uvalena karanténa,  

 

- jsme netrpěli v posledních třech týdnech a netrpíme zhoršením zdravotního stavu ve smyslu kašle, dechových 

obtíží či zvýšené teploty, pocitů celkové slabosti či bolestí svalových skupin nebo více kloubů,  

 

- jsme během minulých tří týdnů nepobývali v zahraničí.  

 

 

Je mi známo, že zamlčením výše uvedených skutečností mohu vážně ohrozit zdraví či dokonce i život 

ostatních dětí a personálu.  

 

Jsem si vědom/a právních následků nepravdivého čestného prohlášení i trestného činu šíření nakažlivé 

choroby.  

 

S ohledem na současnou celosvětovou pandemii beru na vědomí skutečnost, že žádná epidemiologická 

opatření nemohou zcela eliminovat možnost přenosu koronaviru COVID-19 na mé dítě a vyloučit možnost 

nákazy touto nemocí v podmínkách školy.  

 

 

V……………………………dne……………………     podepsán/a………………………………………… 


