
Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou 

č.j.: ZŠMŠ ŽnD  119/20 

Podmínky osobní účasti žáků 6 až 8. tříd od 8.6. 2020  

1. Skutečný termín nástupu  - pondělí 8.6. 2020 pro 6. a 8. třídy a úterý 9. 6. 
2020 pro sedmé třídy. Osobní přítomnost žáka je DOBROVOLNÁ. 
Distanční výuka bude nadále pokračovat. 

Příchod žáků do školy, program a časový rozvrh a  umístění tříd  s rozdělením 
do jednotlivých dní je uveden zde: 

Organizace docházky žáků 6. až 8. tříd od 8.6 do 26.6. 2020 - celkem tři 
týdny 
Pondělí      

příchod do školy třída 7.45 - 8.30 8.45 - 9.30 9.45 - 10.30 místnost 

7. 35 hod. 6.A T (Josková) Aj (Mastilová) Čj (Křivohlavá) třída 6.A 

7. 35 hod. 6.B T (Pavlíčková) M (Pavlíčková) Čj (Zrzavá) třída 9.A 

7. 40 hod. 8.A T (Vomelová) Čj (Zrzavá) M (Pavlíčková) třída 7.C 

7. 40 hod. 8.B T (Marek) Čj (Křivohlavá) M (Marek) třída 7.A 

Úterý      

příchod do školy třída 7.45 - 8.30 8.45 - 9.30 9.45 - 10.30 místnost 

7. 35 hod. 7.A T (Drápalík) M (Pátková) Čj (Zrzavá) třída 7.A 

7. 35 hod. 7.B T (Jarošová) Čj (Křivohlavá) M (Pavlíčková) třída 9.A 

7. 40 hod. 7.C T(Bibenová) M (Bibenová) Čj (Křivohlavá) třída 7.C 

Středa      

příchod do školy třída 7.45 - 8.30 8.45 - 9.30 místnost  

7. 35 hod. 6.A T (Josková) M (Benc) třída 6.A  

7. 35 hod. 6.B V Aj (Jarošová) třída 9.A  

7. 40 hod. 8.A Aj (Drápalík) V třída 7.C  

7. 40 hod. 8.B V Aj (Sturgis) třída 7.A  

Čtvrtek      

příchod do školy třída 7.45 - 8.30 8.45 - 9.30 místnost  

7. 35 hod. 7.A Aj (Drápalík) V třída 7.A  

7. 35 hod. 7.B Aj (Sturgis) V třída 9.A  
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7. 40 hod. 7.C Aj (Mastilová) V třída 7.C  

Pozn.  
T - třídnická 
hodina 

V - volitelná 
hodina  

 
 

 2. Zákonní zástupci  učiní oznámení o docházce svého dítěte nejpozději 
2.6.  2020 - viz anketa. Před vstupem do školy se každý žák musí prokázat 
čestným prohlášením zákonných zástupců. Čestné prohlášení je v příloze 
zprávy  nebo na webu školy, v tištěné podobě je k dispozici ve škole. Rodiče 
či žáci si je mohou vyzvednout osobně v dopoledních hodinách ve škole. Žák 
s nevyplněným čestným prohlášením nebude vpuštěn do školy. Žáci budou při 
prvním příchodu do školy podrobně poučeni o hygienických a organizačních 
pravidlech.  

3. Přístup do školy hlavním vchodem  
podle rozpisu příchodu do školy v článku 1. Dojíždějící žáci budou do budovy 
vpuštěni po příchodu od  autobusu a zamíří okamžitě do určené třídy. 

4. Umístění tříd - podle  rozpisu v článku 1  

5. Další podmínky:  
● Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla 

chování stanovená krizovými opatřeními aktuálně platnými. 
● Při příchodu do školy je bude čekat učitel dle denního rozvrhu. Žáci 

nebudou užívat šatny, ani boxy ve třídách, všechny věci si vezmou do 
třídy a umístí u své lavice. 

● Před vstupem do pavilonu P 3 každý vstupující užije dezinfekci.  
● Pro umístění ve třídách, pohyb ve třídě a společných prostorách budou 

všichni žáci i pedagogové dodržovat pokyny určené v manuálu - t.j, 
dostatečný odstup, každý žák samostatně v lavici, roušky při skupinové 
činnosti, roušky při pohybu ve společných prostorách školy atd.  

● Po ukončení denního rozvrhu (obvykle v 10.30 hod.)  odvede učitel žáky 
při dodržení všech pravidel (např. roušky, odstupy atd.) ze třídy. Při 
opouštění pavilonu si žáci znovu dezinfikují ruce. Poté pod dohledem 
učitele opouští bez shlukování budovu školy. Oběd ve školní jídelně 
pro žáky nebude zajišťován. 

● Podrobná pravidla jsou uvedena v aktualizované verzi  manuálu  OCHRANA 
ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE 
ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020, k dispozici ZDE 

Ve Ždírci nad Doubravou dne 28.5. 2020 
Ota Benc, ředitel školy 

 

https://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

