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Doplněk školního řádu: 
Pokyny pro žáky přítomné ve škole po dobu trvání potřeby 

dodržování epidemiologických opatření a doporučení. 
 
 

Pokyny vycházejí z metodického pokynu MŠMT, který stanovuje základní provozní podmínky 
základních škol po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení. 
Tento materiál stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) 
od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních 
a dalších předpisů. 
 

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“). Za ochranné prostředky 
dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, 
šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, ne štít (ten jen v kombinaci 
s rouškou). 

 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy 
nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).  

 

Příchod ke škole a pohyb před školou  
1. Žáci se před vstupem do školy neshromažďují. Přicházejí a odcházejí ze školy maximálně ve 

dvojicích. 
Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. 
Škola určí rozdělení žáků do skupin, stanoví čas příchodu žáků do školy, vchod do budovy, 
který jednotlivé skupiny využijí a vyčlení stálou učebnu. Tuto informaci předá žákům před 
prvním nástupem do školy. 

 
Vstup do budovy školy  
1. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 
2. U každého vstupu do areálu školy bude určena služba ze zaměstnanců školy. Žáci budou 

respektovat její pokyny. Služba zajistí dezinfekci rukou a namátkové měření teploty příchozím 
žákům. 

3. Při prvním příchodu do školy předají službě podepsané prohlášení o bezinfekčnosti 
a seznámení s těmito pokyny.  

4. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. 
5. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 
6. Škola vymezí každé skupině prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.  
7. Žák je povinen dbát pokynů vyučujících a personálu školy, 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 či přípravy. 

8. V případě příznivého počasí žáci nebudou využívat šaten, v budovách se nepřezouvají.  
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V budově školy 
1. Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor budou 

organizovány tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně 
zaměstnanců školy. 

2. Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 
1,5 metru). 

3. Čas přestávek stanoví příslušní vyučující tak, aby nedocházelo k setkávání skupin. Pokud to 
bude možné, budou žáci některé hodiny trávit venku. Před opuštěním třídy si všichni žáci na 
celou dobu mimo třídu nasadí roušky. 

 
V učebně 
1. Po příchodu do třídy si žáci umyjí ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem) 

a každý použije dezinfekci na ruce.  
2. Složení skupin žáků stanoví škola a je neměnné, změny ve složení skupin žáků nejsou 

přípustné. 
3. Každý sedí v určené lavici sám. 
4. V průběhu pobytu ve třídě se nošení roušky řídí pokynem vyučujícího. 
5. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. 
6. Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. 
7. Větrání v učebně organizuje vyučující minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min. 
8. Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.  

 
Při podezření na možné příznaky COVID-19 
1. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům 

onemocnění COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak 
akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. 

2. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné 
místnosti a škola kontaktuje zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. 
O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky pak umístí do jiné 
místnosti nebo změní aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý 
zdravotní stav indisponovaného žáka.  

 
Stravování 
1. Před vstupem do školní jídelny si každý umyje ruce a použije dezinfekci na ruce.  
2. Do jídelny budou vpouštěny skupiny žáků v určených časech. Strávníci budou dodržovat 

vyznačené rozestupy.  
3. Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.  
4. Pokrmy či balíčky vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají 

a neberou si ani příbory. 
 
Odpolední provoz 
1. Složení skupin navazuje na dopolední provoz tak, aby se žáci ve skupinách nepromíchali.  
2. Každá skupina má přidělenou vychovatelku ŠD nebo učitelku. 
3. Předávání dítěte se uskuteční mezi 15:00 a 16:00 hod. po telefonické domluvě zákonného 

zástupce s vychovatelkou ŠD nebo učitelem dané skupiny. S ohledem na rozmístění učeben 
odchází dítě na pokyn pracovníka školy samo určeným vchodem/východem pro danou 
skupinu. 

 
 
Platnost od: 25. 5. 2020 
Zpracoval: Mgr. Martin Mikuš, ředitel školy 
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