Základní škola Velvary
Opatření

ZŠ 1. stupeň

ZŠ 2. stupeň

Stupeň 1 (0 - 19)
MŠMT

Prezenční výuka

Prezenční výuka

ZŠ Velvary

Prezenční výuka

Prezenční výuka

Stupeň 2 (20-39)
MŠMT

Prezenční výuka

Prezenční výuka

Bez úprav včetně stěhování do
specializovaných učeben

Úprava rozvrhu

ZŠ Velvary

Stupeň 3 (40 - 60)
MŠMT

ZŠ Velvary

Stupeň 5 (76 - 100)
MŠMT

Prezenční výuka

Prezenční výuka

Prezenční výuka

Prezenční výuka

Rotační prezenční výuka (střídání celých
tříd
po týdnech).
Prezenční výuka 9. ročníků ZŠ.

Sudý týden (dle kanendáře) 6. A; 7. A; 7, B;
7. C; - prezenčně; 6. B.; 8. A; 8. B; 8. C distančně; Lichý týdne - 6. A; 7. A; 7, B; 7.
C; - distnačně; 6. B.; 8. A; 8. B; 8. C prezenčně 9. rtočník prezenčně

Rotační prezenční výuka (střídání celých
tříd
po týdnech).
Prezenční výuka 9. ročníků ZŠ.

Sudý týden (dle kalendáře) 6. A; 7. A; 7, B;
7. C; - prezenčně; 6. B.; 8. A; 8. B; 8. C distančně; Lichý týdne - 6. A; 7. A; 7, B; 7. Distanční výuka.
C; - distnačně; 6. B.; 8. A; 8. B; 8. C prezenčně 9. ročník prezenčně

AJ: Sudý týden 9. A celá třída Russell; 9. B
dělení Hubáčková/Witton; Aj lichý týden 9.
A dělení Russel/Witton; 9. B Hubáčková;
NJ: sudý 9.A ST: 5. hod.; PA 0 hodina; 9.B
ST 6. hod.; PA 6. hod.; Lichý týden 9. A ST
6. hod.; PA 6. hod.; 9. B. SR 5. hod.; PA 0.
hod. PVP: Sudý týden 9. A VT; TP; 9. B
Dom, PřS; lichý týden 9. A Dom, PřS; 9. B
VT, TP. RJ: Sudý týden 9. A Petrášek; 9.B ST
5. hod Došek, PA 6. hod Hubáčková; Lichý
týden 9. A ST 5. hod Došek, PA 6. hod
Hubáčková, 9. B Petrášek; Sudý týden 7. A
PO 0. hodina NJ a RJ; 7: B PO 6. hod. RJ a
NJ; 7. C ČT 6. hod. NJ a RJ (žák má pouze 1.
hod. druhého cizího jazyka týdně). Lichý
týden 8. A ÚT 0. hod. RJ Hubáčková, NJ
Brixí. 8. B ČT 5. hod NJ Brixí, RJ Petrášek. 8.
C PA 5. hod. HJ Brixí, RJ Petrášek. Volitelné
předměty: 49. kalendářní týden: 8. A VT; 8.
B TP; 8. C Dom. 51. kal. týden 8. A TP, 8. B
Dom, 8. C VT.

Ano: ve všech prostorách škol a školských
zařízení.
V případě učitelů je povinnost nošení
roušky
(užívání respirátorů FFP2 je doporučené) a
ve
Ve společných prostorách. Aj - učitel může
výjimečných případech, kdy je nezbytné,
Ve společných prostorách. Aj - učitel může
použít ochranný štít, žák může použít
aby
použít ochranný štít. Nutné dodržovat 2m
ochranný štít po domluvě s učitelem.
žák/student při výuce viděl na ústa učitele, rozestup.
Nutné dodržovat 2m rozestup.
je
možné ochranu nosu a úst nahradit
ochranným
štítem, pokud je dodržena vzdálenost
min. 2 m od žáků/studentů.
Ne: MŠ a speciální školy.

5 minut po každých 30ti minutách.
Ionizování tříd 1x týdne. Vytírání učeben
dle běžného režimu.

5 minut mezi hodinami a uprostřed každé
hodiny, popřípadě každých 30 min.

5 minut po každých 30ti minutách.
Ionizování tříd 1x za týden. Vytírání
učeben 2x denně. Desinfekce lavic 1x v
době vyučování.

5 minut mezi hodinami a uprostřed každé
hodiny, popřípadě každých 30 min.

5 minut po každých 30ti minutách. Po velké
přestávce 20 minut mimo budovu školy.
5 minut mezi hodinami a uprostřed každé
Ionizování tříd každý den.
hodiny, popřípadě každých 30 min.
Vytírání učeben 3x denně desinfekcí.
Desinfekce lavic 1x v době vyučování.

Doporučená v SŠ, konzervatoři a VOŠ.
Homogenita třídy v ZŠ.

Homogenní skupiny = ročník.

Homogenita třídy,
oddělení a studijní skupiny.

Homogenní skupina = třída

Ve společných
prostorách

Větrání a úklid

5 minut mezi hodinami a uprostřed každé
hodiny, popřípadě každých 30 min.

5 minut po
každých
5 minut mezi hodinami a uprostřed každé
30ti minutách.
hodiny, popřípadě každých 30 min.
Ionizování tříd dle potřeby. Vytírání učeben
dle běžného režimu.

Skupiny

Doporučená.

Střídání učeben dle rozvrhu.

Doporučená.

Dělení na menší
skupiny v rámci
předmětů.

Stravování

Pro případnou distanční výuku – pouze
odběr
(take-away).
Pro prezenční výuku – pravidla pro
neveřejné
provozovny stravovacích služeb,
doporučené
rozestupy mezi žáky z různých tříd.
Přijetí organizačních opatření při čekání na
výdej stravy, výdeji stravy a její konzumaci
tak, aby
• nedocházelo k prolínání žáků/studentů
z různých tříd, pokud je to možné,
a
• nedocházelo k prolínání žáků/studentů
z prezenční výuky s osobami odebírajícími
stravu formou take-away.

Dle běžného rozvrhu po skončení
vyučování. Obědy jsou automaticky
přihlášené, v případě nezájmu je nutné
jejich odhlášení.

Pro případnou distanční výuku – pouze
odběr
(take-away).
Pro prezenční výuku – pravidla pro
neveřejné
provozovny stravovacích služeb,
doporučené
rozestupy mezi žáky z různých tříd.
Přijetí organizačních opatření při čekání na
výdej stravy, výdeji stravy a její konzumaci
tak, aby
• nedocházelo k prolínání žáků/studentů
z různých tříd, pokud je to možné,
a
• nedocházelo k prolínání žáků/studentů
z prezenční výuky s osobami odebírajícími
stravu formou take-away.

Pro distanční výuku – pouze odběr
(take-away).
Pro prezenční výuku – pravidla pro
neveřejné
provozovny stravovacích služeb,
doporučené
Dle harmonogramu
rozestupy mezi žáky z různých tříd.
ze začátku školního
Přijetí organizačních opatření při čekání na
roku. Obědy jsou automaticky přihlášené, v výdej stravy, výdeji stravy a její konzumaci
případě nezájmu je nutné jejich odhlášení. tak, aby
• nedocházelo k prolínání žáků/studentů
z různých tříd, pokud je to možné,
a
• nedocházelo k prolínání žáků/studentů
z prezenční výuky s osobami odebírajícími
stravu formou take-away.

Konzultace

Bez omezení v souladu s hygienickými
opatřeními.

Bez omezení, po domluvě s vyučujícím.

Bez omezení v souladu s hygienickými
opatřeními.

Bez omezení, po domluvě s vyučujícím.

Vstup cizích osob

Vstup třetích osob (mimo děti, žáky,
studenty
či zaměstnance) v době provozu školy nebo
školského zařízení – pouze v důvodných
Doprovod žáků
případech za přijetí režimových opatření
1. a 2. ročníků povolen ve výjimečných
minimalizujících
případech.
styk s dětmi, žáky či studenty.
MŠ – povolen také vstup doprovázejících
osob
do prostor šatny.

Vstup třetích osob (mimo děti, žáky,
studenty
či zaměstnance) v době provozu školy nebo
školského zařízení – pouze v důvodných
případech za přijetí režimových opatření
Pro jednání tripartit budes vstup umožněn.
minimalizujících
styk s dětmi, žáky či studenty.
MŠ – povolen také vstup doprovázejících
osob
do prostor šatny.

Individuální konzultace pro žáky ZŠ, SŠ,
konzervatoří
a VOŠ ve škole.
Individuální práce s klientem v ŠPZ.

Pro distanční výuku – pouze odběr
(take-away).
Pro prezenční výuku – pravidla pro
neveřejné
provozovny stravovacích služeb, rozestupy
Pro prezenční výuku dle harmonogramu
mezi žáky z různých tříd.
(lichý - sudý týden). Pro distanční výuku - Přijetí organizačních opatření při čekání na
odběr take-away. Obědy jsou automaticky výdej stravy, výdeji stravy a její konzumaci
přihlášené, v případě nezájmu je nutné
tak, aby
jejich odhlášení.
• nedocházelo k prolínání žáků/studentů
z různých tříd
a
• nedocházelo k prolínání žáků/studentů
z prezenční výuky s osobami odebírajícími
stravu formou take-away.

Konzultace pro distanční výuku 1 : 1
Konzultace pro prezenční výuku skupina =
třída

Vstup třetích osob (mimo děti, žáky,
studenty
či zaměstnance) v době provozu školy nebo
školského zařízení – pouze v důvodných
Schůzky vyučujících s rodiči budou
případech za přijetí režimových opatření
organizovány individuálně v prostorách k
minimalizujících
tomu určených.
styk s dětmi, žáky či studenty.
MŠ – povolen také vstup doprovázejících
osob
do prostor šatny.

Distanční výuka

AJ: Sudý týden 9. A celá třída Russell; 9. B
dělení Hubáčková/Witton; Aj lichý týden 9.
A dělení Russel/Witton; 9. B Hubáčková;
NJ: sudý 9.A ST: 5. hod.; PA 0 hodina; 9.B
ST 6. hod.; PA 6. hod.; Lichý týden 9. A ST
6. hod.; PA 6. hod.; 9. B. SR 5. hod.; PA 0.
hod. PVP: Sudý týden 9. A VT; TP; 9. B
Dom, PřS; lichý týden 9. A Dom, PřS; 9. B
VT, TP. RJ: Sudý týden 9. A Petrášek; 9.B ST
5. hod Došek, PA 6. hod Hubáčková; Lichý
týden 9. A ST 5. hod Došek, PA 6. hod
Hubáčková, 9. B Petrášek; Sudý týden 7. A
PO 0. hodina NJ a RJ; 7: B PO 6. hod. RJ a
NJ; 7. C ČT 6. hod. NJ a RJ (žák má pouze 1.
hod. druhého cizího jazyka týdně). Lichý
týden 8. A ÚT 0. hod. RJ Hubáčková, NJ
Brixí. 8. B ČT 5. hod NJ Brixí, RJ Petrášek. 8.
C PA 5. hod. HJ Brixí, RJ Petrášek. Volitelné
předměty: 49. kalendářní týden: 8. A VT; 8.
B TP; 8. C Dom. 51. kal. týden 8. A TP, 8. B
Dom, 8. C VT.

Ano: ve všech vnitřních prostorách škol
a školských zařízení; ve vnějších prostorách
v souladu s obecnými pravidly.
V případě učitelů je povinnost nošení
roušky
(užívání respirátorů FFP2 je doporučené) a
ve
výjimečných případech, kdy je nezbytné,
aby
žák/student při výuce viděl na ústa učitele,
je
možné ochranu nosu a úst nahradit
ochranným
štítem, pokud je dodržena vzdálenost min.
2m
od žáků/studentů.
Ne: MŠ a speciální školy.

Ve společných
prostorách.
Aj - učitel může použít ochranný štít, žák
může použít ochranný štít po domluvě s
učitelem.
Nutné dodržovat 2m rozestup.

ZŠ Velvary

Prezenční výuka
1. a 2.ročníků, včetně žáků
vyšších ročníků, kteří jsou zařazeni do třídy
1. a 2. ročník prezenční výuka
společně se žáky
1. nebo 2. ročníku
(tzv. malotřídní škola).

Prezenční výuka

Ano: ve společných vnitřních prostorách
škol
a školských zařízení.
Ne: MŠ a speciální školy.

Ochrana nosu a úst

Stupeň 4 (61- 75)
MŠMT

Prezenční výuka

Bez úprav, bez stěhování s výjimkou
dělených hodin

Ano: ve všech vnitřních prostorách škol
a školských zařízení; ve vnějších prostorách
v souladu s obecnými pravidly.
V případě učitelů je povinnost nošení
roušky
(užívání respirátorů FFP2 je doporučené) a
ve
výjimečných případech, kdy je nezbytné,
aby
žák/student při výuce viděl na ústa učitele,
je
možné ochranu nosu a úst nahradit
ochranným
štítem, pokud je dodržena vzdálenost
min. 2 m od žáků/studentů.
Ne: MŠ, 1. stupeň ZŠ při výuce a speciální
školy.

ZŠ Velvary

Ano: ve všech prostorách škol a školských
zařízení.
V případě učitelů je povinnost nošení
roušky
(užívání respirátorů FFP2 je doporučené) a
ve
výjimečných případech, kdy je nezbytné,
aby
žák/student při výuce viděl na ústa učitele,
je
možné ochranu nosu a úst nahradit
ochranným
štítem, pokud je dodržena vzdálenost
min. 2 m od žáků/studentů.
Ne: MŠ a speciální školy.

Homogenita třídy.

Pro distanční výuku – pouze odběr
(take-away).
Pro prezenční výuku – pravidla pro
neveřejné
provozovny stravovacích služeb, rozestupy
Pro prezenční výuku dle harmonogramu
mezi žáky/studenty z různých tříd.
(lichý - sudý týden).
Přijetí organizačních opatření při čekání na
Pro distanční výuku - odběr take-away.
výdej stravy, výdeji stravy a její konzumaci
Obědy jsou automaticky přihlášené, v
tak, aby
případě nezájmu je nutné jejich odhlášení. • nedocházelo k prolínání žáků/studentů
z různých tříd
a
• nedocházelo k prolínání žáků/studentů
z prezenční výuky s osobami odebírajícími
stravu formou take-away.

Ve společných prostorách. Aj - učitel může
použít ochranný štít, žák může použít
ochranný štít po domluvě s učitelem.
Nutné dodržovat 2m rozestup.

5 minut po každých 30ti minutách. Po velké
přestávce 20 minut mimo budovu školy.
Ionizování tříd každý den.
Vytírání učeben 3x denně desinfekcí.
Desinfekce lavic 1x v době vyučování.
Homogenní skupina = třída

Dle harmonogramu 1. a 2. ročníků (11.40 12.30). Obědy jsou automaticky přihlášené,
v případě nezájmu je nutné jejich
odhlášení.

Individuální konzultace pro žáky ZŠ, SŠ,
konzervatoří
a VOŠ ve škole.
Individuální práce s klientem v ŠPZ.

Konzultace pro distanční výuku 1 : 1
Konzultace pro prezenční výuku skupina =
třída

Individuální konzultace pro žáky ZŠ, SŠ,
konzervatoří
a VOŠ ve škole.
Individuální práce s klientem v ŠPZ.

Vstup třetích osob (mimo děti, žáky,
studenty
či zaměstnance) v době provozu školy nebo
školského zařízení – pouze v důvodných
případech za přijetí režimových opatření
minimalizujících
styk s dětmi, žáky či studenty.
MŠ – povolen také vstup doprovázejících
osob
do prostor šatny

Vstup třetích osob v době provozu školy
nebo školského zařízení - pouze v
důvodných případech za přijetí režimových
opatření minimalizujících styk s dětmi,
žáky, studenty.
Kontakt s vyučujícím prostřednictvím
skolaonline, email, telefon, Teams

Vstup třetích osob (mimo děti, žáky,
studenty
či zaměstnance) v době provozu školy nebo
školského zařízení – pouze v důvodných
Vstup třetích osob nebude umožněn případech za přijetí režimových opatření
kontakt s vyučujícím prostřednictvím
minimalizujících
skolaonline, email, telefon, Teams.
styk s dětmi, žáky či studenty.
MŠ – povolen také vstup doprovázejících
osob
do prostor šatny.

Konzultace 1 : 1

Ostatní

Školní družina

Školní klub

ZUŠ, jazykové školy s právem státní
jazykové
zkoušky a střediska volného času –
prezenční
výuka.
Školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní
kurzy, vícedenní školní výlety – Ano, při
Školy v přírodě, kurzy, školní výlety,
respektování stanovených hygienických,
plavání, TV, HV - ano
organizačních a provozních podmínek.
Výuka plavání, zpěv a TV – Ano (v souladu
s pravidly pro odpovídající relevantní
sektory).
Domov mládeže, internát a vysokoškolské
koleje – Ano.

Školní družiny: Ano.

Školní kluby: Ano.

V provozu - bez omezení.

V provozu - bez omezení.

ZUŠ, jazykové školy s právem státní
jazykové
zkoušky a střediska volného času –
ZUŠ, jazykové školy s právem státní
distanční
jazykové
výuka s možností individuálních konzultací
zkoušky a střediska volného času –
a prezenční výuky do 10 osob ve třídě
prezenční
či skupině.
výuka.
Školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní
Školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní
kurzy, školní výlety – Ne.
Pro jednání tripartit budes vstup umožněn.
kurzy, vícedenní školní výlety – Ne.
Výuka plavání, zpěv a TV – Ne, s výjimkou
Výuka plavání, zpěv a TV – Ano (v souladu
oborů,
s pravidly pro odpovídající relevantní
ve kterých se jedná o činnosti zásadní pro
sektory).
naplnění příslušného vzdělávacího
Domov mládeže, internát a vysokoškolské
programu.
koleje – Ano.
Domov mládeže, internát a vysokoškolské
koleje
– Ano, pro žáky/studenty v prezenční
výuce.

Školní družiny: Ano.

Školní kluby: Ano.

Školní družiny: Ano, pro prezenčně
vzdělávané
za dodržení homogenity skupin stejné jako
Pro jednání tripartit budes vstup umožněn. ve
třídě; pokud to není z personálních důvodů
možné – lze do jedné skupiny (oddělení)
zařadit žáky jednoho ročníku.

V provozu - bez omezení.

Školní kluby: Ano, pro prezenčně
vzdělávané
za dodržení homogenity skupin stejné jako
ve třídě; pokud to není z personálních
důvodů
možné – lze do jedné skupiny zařadit
max. 10 žáků.

ZUŠ, jazykové školy s právem státní
jazykové
zkoušky – distanční výuka s možností
individuálních
konzultací a prezenční výuky jeden
na jednoho.
Střediska volného času – Ne (případně
distančně);
možnost individuálních konzultací
a prezenční výuky jeden na jednoho.
Školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní
kurzy, školní výlety – Ne.
Výuka plavání, zpěv a TV – Ne, s výjimkou
oborů,
ve kterých se jedná o činnosti zásadní pro
naplnění příslušného vzdělávacího
programu.
Domov mládeže, internát a vysokoškolské
koleje
– Ano, pro žáky/studenty v prezenční výuce
a žáky/studenty, jimž byla vládou uložena
pracovní povinnost podle krizového
zákona.

Školy v přírodě, kurzy, školní výlety,
plavání, TV, HV - ne.
Cambridge bude probíhat on-line.
Sportovní příprava, golf - ne.
Sportovní kroužky - ne.

ZUŠ, jazykové školy s právem státní
jazykové
zkoušky – distanční výuka.
Střediska volného času – Ne (případně
distančně).
Školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní
kurzy, školní výlety, výuka plavání, zpěv
a TV – Ne.
Domov mládeže a internát– Ano, pro
žáky/studenty v prezenční výuce, je-li
povolena,
a pro žáky/studenty, jimž byla vládou
uložena
pracovní povinnost podle krizového
zákona.

Školy v přírodě, kurzy, školní výlety,
plavání, TV, HV - ne.
Cambridge bude probíhat on-line.
Sportovní příprava, golf - ne.
Sportovní kroužky - ne.

Školní družiny: Ano, pro prezenčně
vzdělávané
Po třídách v budově družiny a určených
za dodržení homogenity skupin stejné jako
prostorách pro prezenčně vzdělávané žáky
ve
za dodržení homogenity stejné jako ve
třídě; pokud to není z personálních důvodů
třídě.
možné – lze do jedné skupiny (oddělení)
zařadit žáky jednoho ročníku.

Školy v přírodě, kurzy, školní výlety,
plavání, TV, HV - ne.
Cambridge bude probíhat on-line.
Sportovní příprava, golf - ne.
Sportovní kroužky - ne.

Školní družiny: Ano, pro prezenčně
vzdělávané
za dodržení homogenity skupin stejné jako
ve třídě.

Ano, pro prezenčně
vzdělávané za dodržení
homogenity skupin stejné
jako ve třídě.

Bez kroužků - s výjimkou sportovních
kroužků - pro prezenčně vzdělávané.
Odpolední klub ve třídách (1.stupeň) po
ročnících.

Školy v přírodě, kurzy, školní výlety,
plavání, TV, HV - ne.
Cambridge bude probíhat on-line.
Sportovní příprava, golf - ne. Kroužky v
rámci klubu - ano
Sportovní kroužky - ne.

Bez kroužků - s výjimkou
Školní kluby: Ano, pro prezenčně
sportovních kroužků vzdělávané
pro prezenčně vzdělávané.
za dodržení homogenity skupin stejné jako
Odpolední klub ve třídách
ve třídě.
(1.stupeň) po třídách.

Školy v přírodě, kurzy, školní výlety,
plavání, TV, HV - ne.
Sportovní příprava ano.
Cambridge - ano.
Golf - ano.
Sportovní kroužek - do 10ti žáků uvnitř,
více osob pouze venku.

Školní kluby: Ano, pro prezenčně
vzdělávané
za dodržení homogenity skupin stejné jako
ve třídě.

