
MANUÁL K  NÁVRATU ŽÁKŮ DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOLNÍ BRANNÉ 

1) NÁVRAT DO ŠKOLY 

Organizace ochrany zdraví a provozu v ZŠ se bude řídit metodikou MŠMT vydanou 30. 4. 2020. Tato metodika je 

zveřejněna na webových stránkách školy (NÁSTĚNKA – otevření ZŠ a MŠ). Do základní školy a mateřské školy v Dolní 

Branné, okres Trutnov budou 25. května 2020 přijati všichni žáci,   kteří se 

a) řádně přihlásí  do 18. 5. 2020 (formulář dostanete) 

b) podepíší a odevzdají ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (formulář dostanete) 

2) CESTA DO ŠKOLY 

Do školy jdou žáci v roušce a dodržují odstupy. Podrobnější pokyny v metodice. 

3) PŘÍCHOD KE ŠKOLE 

Vzhledem k zákazu ranní družiny mohou žáci vstoupit do budovy nejdříve v 7:15. Ke škole přijdou v roušce 

v časovém rozmezí 7:15 – 7:40, před školou se neshlukují. Zde je přebere odpovědný pracovník a půjdou po přezutí a 

povinné desinfekci rovnou do své třídy. Rodiče a cizí osoby mají vstup do budovy školy zakázán. 

4) V BUDOVĚ ŠKOLY 

Žáci budou vybaveni z domu dvěma (jednorázovými nebo látkovými podepsanými) rouškami a sáčkem na uložení 

roušky. V budově školy může roušku nahradit obličejový štít.  Žáci budou dodržovat hygienická pravidla podle 

metodiky. S těmito pravidly budou seznámeni první den po příchodu do školy. Desinfekce bude umístěna před 

každou učebnou a žáci ji použijí pokaždé při návratu do učebny (z chodby, z toalety). Výuka bude rozdělena na 

dopolední vzdělávací a odpolední výchovný blok. 

5) VE TŘÍDĚ 

Ve své třídě se žáci budou chovat přesně podle metodiky. Stráví zde celou dobu dopoledního výukového bloku. Ten 

bude zaměřen na nejdůležitější vzdělávací předměty: český jazyk, anglický jazyk, matematika, prvouka, přírodověda a 

vlastivěda – výběr podle příslušných ročníků. Roušky nebo jiná ochrana obličeje bude povinná jen při volném pohybu 

po třídě a odchodu na toaletu. 

DOPOLEDNÍ BLOK JE PRO ŽÁKY DŮLEŽITÝ, BUDEME RÁDI, KDYŽ VÁS PŘIJDE CO NEJVÍC. O žáky se budou starat 

především jejich učitelky  (ne ostatní pedagogičtí pracovníci, jak navrhoval ministr). Výuka bude probíhat běžným 

způsobem. 

Odpolední blok bude mít formu družinových aktivit (kromě TV). Aktivity budou probíhat podle pokynů v metodice. 

Skupiny zůstanou stejné po celý den ve stejné místnosti. V odpoledním bloku bude žákům umožněn také pobyt na 

školní zahradě. Žáci budou mít po celou dobu odpoledního bloku ochranu obličeje. 

Skupiny v ZŠ DOLNÍ BRANNÁ: 1. – PRVNÍ TŘÍDA dopolední blok od 7:45 do 11:15 odpoledne do 15:00 

    2. – DRUHÁ TŘÍDA dopolední blok od 7:45 do 11:30 odpoledne do 15:00  

    3. – TŘETÍ TŘÍDA dopolední blok od 7:45 do 11:45 odpoledne do 15:00 

    4. – ČTVRTÁ TŘÍDA dopolední blok od 7:45 do 12:20 odchod domů 

    5. – PÁTÁ TŘÍDA dopolední blok od 7:45 do 12:20 odchod domů 

Mezi dopoledním a odpoledním blokem je přestávka na oběd.  

Dolní Branná nebude zajišťovat stravování, děti budou obědvat ve své třídě vlastní stravu.  



Důvodem je malá kapacita ŠJ a její plánovaná rekonstrukce. 

Pokud žák odejde na oběd domů, nebude se již do školy na odpolední blok vracet. 

6) DISTANČNÍ VÝUKA 

Pro děti, které patří do rizikové skupiny nebo které žijí ve společné domácnosti s osobou patřící do rizikové skupiny, 

platí následující pokyn.  Jejich účast ve škole záleží na zvážení a rozhodnutí rodičů. V čestném prohlášení je vypsáno 

8 rizikových faktorů, které zhoršují případný průběh nemoci. Pokud rodiče usoudí, že je bezpečnější nechat dítě i 

nadále doma, škola zajistí distanční výuku formou informací a úkolů podle probírané látky ve škole. 

7) PODEZŘENÍ NA MOŽNÉ PŘÍZNAKY COVID-19 

Apelujeme na rodiče, aby neposílali do školy děti nastydlé, s příznaky alergie a jiných nemocí dýchacích cest. Při 

projevu těchto příznaků, musíme žáka umístit do izolované místnosti, kontaktovat rodiče a informovat hygienickou 

stanici. Tato situace zkomplikuje život Vám i celé škole. 

8) REKONSTRUKCE ŠKOLY 

Dne 6. května schválilo zastupitelstvo obce Dolní Branná zahájení rekonstrukce a přístavby budovy školy a školky. 

Stavba se dotkne provozu ve všech částech a odděleních. S jejím zahájením se počítá v nejbližších týdnech. 

Dokončena by stavba měla být do šesti měsíců od zahájení. Tato akce se plánovala několik let a je pro další život 

školy velmi důležitá. Bohužel přinese omezení provozu (např. stravování). Kdyby nenastala v ČR „koronavirová 

situace“, skončili bychom školní rok dřív. To si teď nedovolíme a zkusíme improvizovat a zajistit vyučování až do 

konce roku (některé třídy třeba s využitím jiných prostor). 

9) HODNOCENÍ ŽÁKŮ  
  
MŠMT vydalo k hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020 vyhlášku č. 211/2020, která stanoví 

pravidla hodnocení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020. V souladu s touto vyhláškou 

 

závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 v ZŠ Dolní Branná zohlední: 

podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době BĚŽNÉ DOCHÁZKY, to je do 10. 3. 2020 

podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro 
takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky 

- Snahu žáků o pravidelnou práci a odevzdávání úkolů a výstupů 
- Samostatnou práci žáků a její výsledky 
- Četbu související se zadanými úkoly 
- Portfolia prací žáků, které umožnily žákům formulovat výsledky, sebehodnocení 
- Zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi 
- Zvládnutí interaktivních programů začleněných školou do distančního vzdělávání 

podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole 
vzdělávacích aktivit formou školních skupin (konec druhého pololetí po obnovení provozu) 

podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.  
 

10) DALŠÍ POKYNY 

Pro zvýšení hygieny bude platit zákaz půjčování (psací náčiní, lepidla, nůžky, pastelky). Tuto výbavu potřebujeme i na 

dopolední blok, vybavte dostatečně své děti. 

11) tento manuál může být aktualizován podle vývoje v ČR, ale hlavně dalších nařízení, metodik a vyhlášek MŠMT.

     


