Vážení rodiče a milí žáci,
od 25. 5. 2020 se naše škola znovu otevře pro žáky ZŠ a děti MŠ. Žáci, kteří mohou nastoupit
do školy, dokončí školní rok prezenčním způsobem. Účast ve škole je dobrovolná. Pokud žák
zůstane doma a bude se vzdělávat distančně, bude ve vzdělávání pokračovat jako doposud.
Školní družina bude k dispozici všem žákům zdarma každý den do 15.30 hodin. MŠ se otvírá
pouze pro dopolední výuku a děti budou odcházet po obědě domů.
Ministerstvo školství stanovilo podmínky k provozu škol a ochraně zdraví. Tento materiál
specifikuje rozvolnění opatření MZ o zákazu osobní přítomnosti žáků v základní škole. Vedení
ZŠ a MŠ Rožmitál na Šumavě je aplikovalo na podmínky školy a informovalo o nich zákonné
zástupce dětí i žáků.
Děkujeme za spolupráci při přihlašování a 25. 5. 2020 se budeme těšit na shledanou.
Mgr. Iva Berková, ředitelka školy

Informace MŠMT zpracovaná Základní školou a Mateřskou školou
Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov k obnovení provozu školy
v období do konce školního roku 2019/2020:
Název zpracovaného materiálu MŠMT: OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH
ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

A) ZÁKLADNÍ ŠKOLA
1. Cesta do školy a ze školy
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými
opatřeními, zejména:



Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)
Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není
tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

2. Příchod ke škole a pohyb před školou
Je nezbytné zajistit průběžný příchod žáků a jejich plynulý přesun do tříd. Škola stanoví
zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo
ke shromažďování osob před budovou školy.
3. Vstup do budovy školy
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Všichni žáci
i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít s sebou na den
minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická

pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce
žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.
4. V budově školy
Přestávky se doporučuje trávit venku. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo
třídu nasadí roušky. Při odchodu na toaletu si žák nasazuje roušku. Toalety musí být vybaveny
mýdlem v dávkovači, dezinfekcí s dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky. Úklid a
dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně. Časté větrání je zásadním preventivním
faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min). Dezinfekce povrchů nebo předmětů,
které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří,
spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách).
Odpadkové koše se kontrolují průběžně. Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci,
pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně.
5. Ve třídě
Neprodleně po přezutí musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí
rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). Maximální počet žáků ve skupině
žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je
zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při
skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do
sáčku. Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.
Je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity
budou realizovány. Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část.
Dopolední část: 8.00-11.30 (1. a 2. tř.)
8.00-12.35 (4. a 5. tř.)
Obsah dopolední části je nepřítomným žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku.
Odpolední část: družina do 15.30
Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Aktivity je nutno volit tak, aby byla
zajištěna hygienická a epidemiologická opatření. Úplata za školské služby poskytované ve
školní družině se v tomto případě nehradí. Rozhodnutí o délce výuky bude oznámeno podle
zájmu a množství žáků.
V případě nepřítomnosti žáka je nutná telefonická omluva do 8.00 hod. Při absenci delší než 3
dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude
žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení
žáka.
Zákonný zástupce musí nejpozději do 18. 5. 2020 škole uvést, jestli bude využívat
dopolední i odpolední výuku a jakým způsobem bude žák vyzvedáván!!!

6. Při podezření na možné příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce
dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků
COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s
ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou
stanici. Škola má bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.
7. Pravidla pro poskytování školního stravování
Pokrmy vydává personál, včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a
neberou si ani příbory. Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. Rouška
se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. Před vstupem do
jídelny si každý žák umyje ruce a použije dezinfekci na ruce. Jinak se dodržují zvýšenou
měrou běžná hygienická pravidla.
8. Základní pravidla pro provádění úklidu
Před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech využívaných
prostor. Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci školních lavic, stolů a povrchů, jako
jsou např. kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky,
podlahy používaných prostor, WC.
9. Hodnocení výsledků vzdělávání
MŠMT stanovilo podle § 56, § 71 a § 112 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) doporučení pro hodnocení
žáků. Hodnocení bude vyplývat z podkladů získaných v druhém pololetí v době, kdy byla
umožněná osobní přítomnost žáků na vzdělávání a s přihlédnutím k hodnocení výsledků žáka
za první pololetí školního roku 2019/2020.
10. Předávání vysvědčení za druhé pololetí
Podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 16/2005 Sb., se v posledním vyučovacím dnu období školního
vyučování se předává žákům vysvědčení. Pro druhé pololetí školního roku 2019/2020 tento den
připadá na úterý 30. června 2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální
epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. Pokud bude probíhat prezenční výuka,
proběhne předání ve školní třídě běžným způsobem. Zákonní zástupci žáků, kteří nedocházejí
do školy, si vysvědčení vyzvednou po telefonické domluvě v ředitelně školy.

11. Osoby s rizikovými faktory (Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové
faktory):
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s
dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou
léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b)
při protinádorové léčbě, c) po transplantaci
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce
ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený
výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné
domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří
do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

12. Přijetí žáka do školní skupiny
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení:



písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem
zdravotnictví
písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Formuláře si lze vyzvednout na obecním úřadě nebo každé pondělí v ředitelně školy.
Podepsané pak vhodit do schránky školy nebo osobně odevzdat v ředitelně školy.
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole
umožněna.
Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy nejpozději do 18. 5. 2020.
Složení skupiny žáků je neměnné po celou dobu od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020.
Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020!

B) MATEŘSKÁ ŠKOLA
1. Cesta do školky a ze školky
Při cestě do školky a ze školky se na děti vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými
opatřeními, zejména:



Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)
Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

2. Příchod a odchod
Je nezbytné zajistit průběžný příchod dětí a jejich plynulý přesun do třídy.
Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.
Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
Doprovázející osoba předává dítě paní domovnici po přezutí u šatny školky, předávání dítěte
probíhá stejným způsobem. Doprovázející osoby nevstupují do vnitřních prostor školy!
3. V budově školy
Doporučuje se organizovat aktivity tak, aby větší část dne strávily děti venku v areálu MŠ.
Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
Toalety musí být vybaveny mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro
bezpečné osušení rukou. Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.
Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, potřebné jsou např. při dopomoci s osobní
hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů atd.
Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5
minut). Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci
školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně. Dezinfekce povrchů nebo
předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně (např.
kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši).
Odpadkové koše se kontrolují průběžně. Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci,
pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně.

4. Při podezření na možné příznaky COVID-19
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce
dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit. Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků
COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s
ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice.
Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s
povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. Škola má
bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.
5. Pravidla pro poskytování školního stravování
Pokrmy vydává personál, včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou
si ani příbory. Při stravování jsou zajištěny rozestupy. Před vstupem do jídelny si každý umyje
ruce a použije dezinfekci na ruce. Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.
Přihlásit dítě ke stravování a uhradit platby je nutné nejpozději do 18. 5. 2020 po
telefonické domluvě s paní kuchařkou.
6. Základní pravidla pro provádění úklidu

Před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech využívaných
prostor. Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci lavic, hraček, stolů a povrchů, jako jsou
např. kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky,
podlahy používaných prostor, WC.
7. Osoby s rizikovými faktory (Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové
faktory):
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s
dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou
léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b)
při protinádorové léčbě, c) po transplantaci
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce
ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený
výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné
domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě
patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
8. Přijetí do školky
Před prvním vstupem do školky předkládá zákonný zástupce tato prohlášení:



písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem
zdravotnictví
písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Formulář si lze vyzvednout na obecním úřadě nebo každé pondělí v ředitelně školy.
Podepsané pak vhodit do schránky školy nebo osobně odevzdat v ředitelně školy.
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude dítěti umožněna účast ve školce.
Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školky nejpozději do 18. 5. 2020.
Je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity
budou ve školce realizovány. Ve spolupráci se zřizovatelem se rozhodne o otevření dle zájmu
zákonných zástupců a počtu přihlášek.

