
Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, 
okres Nový Jičín, příspěvková organizace 

 

Informace pro zákonné zástupce žáků základní školy – organizační 

a hygienická pravidla od 1. 9. 2020 

 

 

(vychází z manuálu MŠMT k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke 

COVID – 19, mimořádného opatření MZd a vnitřní organizace ZŠ) 

 

Provoz ZŠ (od 7:30 do 16:00) 

• Všichni žáci vstupují do budovy ZŠ hlavním vchodem od 7:30. 

• Provoz ZŠ je zahájen v běžném režimu bez omezení za dodržování předepsaných hygienických a 

epidemiologických opatření. 

• Od středy 2. 9. 2020 se vyučuje podle rozvrhu na I. pololetí školního roku.  

• Od 2. 9. 2020 lze v odůvodněných případech zajistit ranní dohled žáků v prostorách školní družiny od 

6:50 po domluvě s ředitelkou školy (774 960 400, reditel@zstrojanovice.cz). 

• Umožní-li epidemiologická situace, informativní schůzky se uskuteční v týdnu od 21. do 25.9.2020 

včetně volby do školské rady – přesné termíny upřesníme. 

V budově ZŠ 

• V budově ZŠ žáci a zaměstnanci školy roušky nosit nemusí. Při vstupu je doporučena dezinfekce 

rukou. 

• Doporučujeme rodičům, aby vložili do aktovky dětem čistou roušku v sáčku pro případ náhlého 

speciálního protiepidemického opatření příslušné KHS, tzv. „semaforu“ – platí také pro školní 

družinu. 
• Doprovázející osoby žáků zbytečně nevstupují do budovy školy. Toto opatření se nevztahuje na 

slavnostní uvítání žáků prvních tříd s rodiči v tělocvičně 1.9.2020. 

Poskytování školního stravování 

• Žákům je poskytováno stravování od 2. 9. 2020 v běžné podobě (polévka a hlavní jídlo). 

• Před zahájením stravování si každý žák umyje ruce. 

• Pokrmy včetně čistých příborů vydává dětem personál ZŠ. 

• Výdej jídel do jídlonosičů je stanoven od 12:00 do 12:15 ve výdejně ZŠ.  

• Zaměstnanci respektují zásady správné výrobní a hygienické praxe. 

Školní družina (provoz od 11:40 do 16:00) 

• Zápis žáků do školní družiny organizuje od 31.8. do 2.9.2020 paní vedoucí školní družiny Kateřina 

Hrnčířová (604 808 028 nebo katerina.hrncirova@zstrojanovice.cz). 

• Více informací a přihláška do školní družiny je připravena ke stažení na stránkách školy (v aktualitách 

nebo v sekci školní družina - dokumenty). 

• Při osobním vyzvedávání dětí ze školní družiny v době, který je jiný než na uvedeném čase na 

zápisním lístku, zvoňte u vchodu na zvonek „družina“, a vyčkejte příchodu dítěte. 

• Z organizačních a technických důvodů není možné dodržet v ŠD skupiny žáků pouze z jedné třídy. 

Žáci se budou v ŠD slučovat z více tříd. 

mailto:reditel@zstrojanovice.cz


Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, 
okres Nový Jičín, příspěvková organizace 

Základní hygienická pravidla 

• Osoby (žáci, zákonní zástupci, návštěvy, zaměstnanci) s příznaky infekčního onemocnění nemohou 

do školy vstoupit. 

• Pokud se příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest 

v krku, bolest hlavy, bolesti svalů, průjem, ztráta chuti a čich apod.) projeví u dítěte v průběhu jeho 

pobytu v mateřské škole, je dítě neprodleně umístěno do izolační místnosti a zákonný zástupce je 

vyzván k jeho bezodkladnému vyzvednutí ze školy. 

• Pokud u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo 

chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost. Zákonný 

zástupce v tomto případě doloží potvrzení lékaře třídní učitelce dítěte. 

Standard úklidu 

• U vstupu do budovy školy, v každé učebně, v jídelně, sociálním zařízení k dispozici prostředky k 

dezinfekci rukou a jednorázové papírové ručníky. 

• V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou 

vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu 

rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu bude opakovaně 

upozorňovat.  

• Učebny a společné prostory jsou větrány opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během 

vyučovací hodiny. 

• Dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.  

• Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem žáků do školy, po zahájení 

vyučování a po odchodu žáků ze školy po skončení vyučování.  

• Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují. 

Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se 

vysávají.  

• Je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, 

spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků 

mýdel či dezinfekce).  

Škola je vybavena:  

• čisticími a dezinfekčními prostředky, 

• dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou s virucidní aktivitou, 

• bezkontaktním teploměrem, 

• přiměřeným počtem roušek pro žáky a zaměstnance školy s podezřením na výskyt covid-19, záložní 

roušky pro případ povinného zavedení nošení roušek ve společných prostorech školy (pro případ 

zapomenutí nebo znehodnocení roušky žáka či zaměstnance školy). 

· 

 

V Trojanovicích 28.8.2020 

Mgr. Jitka Pajlíková, ředitelka školy 


