
Základní škola a Mateřská škola Loučovice, Loučovice 231, PSČ 382 76.  
 

 
Loučovice dne: 7. 5. 2020  

 

 

Věc: Konkrétní podmínky otevření ZŠ a MŠ Loučovice od 25. 5. 2020 

 

Vážení rodiče, 

Jistě víte, že vláda umožnila znovuotevření škol po koronavirové karanténě. Je umožněno vyučování 

žáků 1. stupně. Celý dokument „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního 

roku 2019/20“ je zveřejněn na webových stránkách školy.  

Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky základních škol a naše škola ho 

samozřejmě bude dodržovat.  

Některé podmínky však musím upřesnit dle konkrétních podmínek naší školy. 

 

Základní škola: 

 

1. Škola bude v provozu o pracovních dnech od 8.00 do 15.30 hodin. 

 

2. Před nástupem žáka do školy mají rodiče povinnost podepsat tiskopis „Čestné prohlášení a  

    seznámení“ a doručit jej třídnímu učiteli či do schránky na budově ZŠ do 18.5.2020. Tiskopis rodiče    

    obdrží od třídního učitele.  

 

3. Žáci budou do školy chodit jednotlivě a shromažďovat se budou až ve své třídě. Žáci nebudou   

    vyučováni dle původního rozvrhu. Veškerý obsah vzdělávání je v kompetenci třídního učitele. 

 

4. Nebude striktně dodržována ani délka vyučovacích hodin. Toto opatření umožní omezit styk  

   jednotlivých skupin na chodbách a WC. 

 

5. Žáci budou po celou dobu pobytu ve škole pouze ve své kmenové třídě. 

 

6. Na WC budou žáci jedné skupiny odcházet v učiteli určených přestávkách. Přestávky budou   

    stanoveny tak, aby nebyly ve stejném čase s jinou skupinou. Styk se žáky jiné skupiny musí být  

    omezen. V průběhu vyučovací hodiny bude žák uvolněn na WC jen v nejnutnějším případě. 

 

7. V provozu bude od 25. 5. 2020 i školní jídelna. Je stanoven rozpis pobytu jednotlivých skupin v ŠJ      

    tak, aby se zde stravovali pouze žáci jedné skupiny. Žákům budou kuchařky vydávat nejen stravu,    

    ale i příbory a pití. Vzhledem k tomu, že v jedné skupině může být nejvýše 15 žáků, bude každý žák  

    při obědě sedět u stolu sám. Na oběd budou žáci odcházet a z oběda se vracet společně pod dozorem  

    vyučujícího, nebo asistentky pedagoga. Ti také budou dohlížet na dodržování všech stanovených     

    hygienických podmínek. 

   Žáci, kteří budou na oběd chodit domů, se už na odpolední zájmovou činnost do školy nevracejí. 

   Svačit budou žáci společně ve své učebně. 

 

8. Kromě povinnosti podepsat „Čestné prohlášení a seznámení“ uvedené v odstavci 2 budou rodiče     

    povinni písemně třídnímu učiteli oznámit konkrétní čas, kdy má žák odcházet ze školy v případě, že    

    žák bude obědvat ve školní jídelně. Žák může odejít po obědě ve ŠJ domů a nemusí se zúčastnit    

    odpolední zájmové činnosti. Pokud se jí zúčastní, není povinností absolvovat ji celou. Odcházet ze  

    školy může i dříve. 

 

9. V souladu s hygienickými opatřeními je každý žák povinen nosit do školy dvě roušky a sáček na     

    jejich uložení. Roušky bude mít žák označeny, aby nedošlo k jejich náhodné záměně. 

 



10. Žáci, kteří se z jakéhokoliv důvodu nezúčastní výuky ve škole, se budou nadále vzdělávat doma, a  

      to ve stejném rozsahu učiva, jako žáci ve škole. TU je s tímto rozsahem učiva seznámí na www    

      stránkách třídy. Výsledky domácího vzdělávání budou žáci povinni pravidelně předkládat svému     

      třídnímu učiteli. Formu po dohodě stanoví TU. 

 

11. Hodnocení žáků bude probíhat v souladu s doporučením MŠMT a vyhláškou MŠMT ze dne 27.  

     dubna 2020.  

 

Mateřská škola: 

 

1. Do školy a šaten bude dítě doprovázet vždy jen jedna osoba. V šatně nebudou více jak dvě dvojice     

   zároveň. 

2. Ze tříd byly dočasně odstraněny veškeré hračky, které se obtížně desinfikují (např. plyšové hračky). 

   Je zakázáno nosit si jakékoliv hračky z domova. 

3. MŠ je v provozu po stejnou dobu jako při běžném provozu. Rodiče oznámí vedoucí učitelce dobu  

   pravidelného odchodu dítěte ze školky. Případnou změnu v konkrétní den oznámí předem.  

  

                                                                                                                    Zdeněk Vrba 

                                                                                                                     ředitel školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel : 380 748 017                                                                                          IČO: 00 58 36 77 

Tel : 380 748 121 

e.mail: reditel@zsloucovice.cz 


