
Bezpečnostní a hygienické pokyny pro provoz školy od 25. 5. 2020 

do konce školního roku 2019/2020 

1. Cesta do školy, ze školy, příchod a pohyb žáků před školou 

 
 Žáci musí dodržovat 2m odstup od spolužáků a ostatních osob (nevztahuje se 

na členy rodiny). 

 Žáci musí mít zakrytá ústa a nos rouškou. 

 Žáci se nesmí shromažďovat ve skupinách v okolí školy. 

 Žáci smí vstoupit do budovy školy pouze po vyzvání pedagogického 

pracovníka, který žáky rozdělí do skupin. 

 Časy příchodu žáků do školy (začátek výuky) budou rozvrženy tak, aby v jeden 

čas nedocházelo ke shromažďování žáků do větších skupin. 

 

2. Vstup do budovy a chování v prostorách školy 

 

 Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoli doprovodu. 

 Všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky. 

 Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení 

roušky. 

 Pokud nebudou žáci dodržovat stanovená hygienická pravidla, mohou být 

vyřazeni ze skupiny či školní přípravy. 

 Při přesunech v prostorách školy musí žáci dodržovat odstupy 2m. 

 Žáci jsou povinni používat desinfekci u vchodu do školy, u vchodu do jídelny a 

po použití toalety. 

 

3. Pohyb ve třídě 

 

 Po přezutí při příchodu do třídy si musí žák desinfikovat ruce. 

 Složení skupin žáků bude předem dané a neměnné (max. počet ve skupině je 

15 žáků, 1 žák v lavici). 
 V průběhu výuky žáci ani pedagogové nemusejí nosit roušky (musí být 

zachován odstup 2m). 

 Při sejmutí si každý žák uschová roušku do sáčku. 

 Na konci výuky si každý žák desinfikuje ruce ve třídě. 

 

4. Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování 
 

 Školní stravování bude probíhat formou vydávání obědů při zajištění níže 

uvedených pravidel: 

 V jídelně se nepotkávají žáci různých skupin. 



 Musí být zajištěny rozestupy jako ve třídě. 

 Rouška se odkládá pouze při konzumaci jídla a pití (do sáčku). 

 Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce desinfekcí. 

 

5. Podezření na možné příznaky Covid – 19 

 
 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (kašel, rýma, zvýšená teplota, ztráta 

chuti, čichu atd.) nesmí do školy vstoupit. 

 Pokud žák vykazuje jakékoli příznaky infekce, je nutné jej umístit do 

samostatné místnosti a kontaktovat zákonného zástupce (ten si jej musí 

okamžitě vyzvednout). 

 V případě zjištění příznaků infekce u zaměstnance (pedagoga), jsou žáci 

umístěni do jiné místnosti, jsou kontaktováni rodiče, žáky si vyzvednou. 

 Pokud se u zaměstnance školy prokáže onemocnění Covid – 19, bude škola 

postupovat dle dalších nařízení. 

 

 

6. 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 solidních orgánů a/nebo kostní dřeně, 

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). 

 

Žák patří do rizikové skupiny, pokud osobně naplňuje alespoň jeden z bodů 1-8 

nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné 

domácnosti. 

 

DŮLEŽITÉ: 

Při prvním vstupu do školy musí předložit zákonný zástupce podepsané: 

- písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených MŠMT 



- písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního 

onemocnění (čestné prohlášení) 

- pokud tyto dokumenty nebudou podepsané doručeny do školy, nebude žákovi 

umožněna osobní účast ve škole 

Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině žáků by se neměli měnit. 

V případě, že z organizačních, zdravotních, či jiných důvodů nebude možné zajistit výuku 

třídním učitelem, má škola právo pověřit výukou jiného pedagogického pracovníka. 

 

7. Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně 

 
 Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den (je 

v kompetenci ředitele rozhodnout, jaké vzdělávací aktivity a v jakém rozsahu 

budou realizovány). 

 Cílem dopolední části výuky je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola 

realizuje v rámci vzdělávání na dálku (online výuka). 

 Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání (školní družina). 

 Ranní družina není poskytována. 

 V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, je zákonný zástupce povinen 

sdělit důvod nepřítomnosti a informovat o tom, zda žák bude nadále do 

skupiny docházet (absence se nezapočítává do absence na vysvědčení). 

 Výuka tělesné výchovy (včetně plavání) není možná. 

 

8. Specifika pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na střední školy v 

době od 11. 5. 2020 

 
  V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. 

umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací 

zkoušky. 

 Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny 

pouze žáky 9. ročníků. Pokud je to možné, je vhodné vytvořit skupiny ze žáků 

jedné třídy. 

 Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: 

jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi, viz část ve třídě. 

 Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin 

rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 

5. 2020. 

 Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to 

nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky. 

 Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava 

na přijímací zkoušku. Časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy. 



 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 
 


