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15. 11. 2020 

PRAVIDLA PRO NÁSTUP ŽÁKŮ A ŽÁKYŇ  
1. A 2. ROČNÍKU DO ŠKOLY 

Den nástupu – 18. 11. 2020 od 7:35 hod. 

Obecná pravidla 
Od žáků a žákyň (dále jen „žáci“) se před příchodem do školy nevyžaduje 
prohlášení o bezinfekčnosti. 

Na cestu do školy a ze školy se na žáky a jejich doprovod vztahují obecná pravidla 
chování stanovená opatřeními vlády, popř. ministerstva zdravotnictví.  

Ke vzdělávání nebude přijat žák, který vykazuje známky onemocnění (rýma, kašel, 
teplota, apod.). 

Žáci budou po celou dobu pobytu ve škole v jedné třídě, a to i po dobu práce ve 
školní družině.  

Pro žáky 1. a 2. ročníku bude rovněž otevřena školní družina, ostatní aktivity 
zájmového vzdělávání (zájmové kroužky, apod.) v současné době zahájeny 
nebudou.  

Pohyb ve společných prostorách bude organizován tak, aby nedocházelo k mísení 
tříd. 

Vzdělávání i činnost školní družiny může probíhat ve venkovních prostorách i 
mimo areál školy. 

Při vzdělávání je zakázán zpěv a sportovní činnosti.  

Do budovy školy vstupují po dobu výuky volně pouze žáci, zaměstnanci školy 
a zástupci zřizovatele.  
Další osoby vstupují do objektu pouze za účelem poskytnutí nezbytné lékařské péče.  
Do budovy mají rovněž přístup osoby zajišťující stavební práce, opravy a montáže 
zařízení, a to vždy se souhlasem vedení školy. Činnost těchto osob probíhá tak, aby 
byl minimalizován kontakt se žáky a zaměstnanci školy. 
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Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost 
nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. V této souvislosti má žák k dispozici 
minimálně 2 roušky na období pobytu ve škole. Roušky jsou uloženy v uzavíratelném 
plastovém obalu. 

V případě potřeby poskytne žákům roušku škola (ušpinění, ztráta, závada, 
apod.). 

Příchod do školy 
Škola se otevírá v 7.35 hod., žáci se před školou neshlukují, rovnou přecházejí do 
svých šaten a následně do tříd.  

Při příchodu si všichni vstupující dezinfikují ruce. 

Pobyt ve škole 
Žáci po vstupu do budovy odcházejí do svých šaten a následně do učeben. Na 
chodbách, v šatnách i ve třídě je v té době přítomen pedagogický dozor. 

Přestávky koordinují vyučující tak, aby se minimalizoval kontakt a jednotlivé třídy se 
nemísily. 

Mytí rukou probíhá po vstupu do učebny, o každé přestávce a před svačinou a 
obědem. Žáci si umyjí ruce po obědě a před odchodem domů. 

Žáci a zaměstnanci nosí v budově školy roušky. Situace se v této oblasti řídí 
obecnými doporučeními. Opatření je součástí „pravidla 3R – ruce – rouška – 
rozestup“. Štít nenahrazuje roušku. 

Dezinfekční prostředky a hygienické prostředky jako mýdlo, dezinfekci, toaletní 
papír, papírové ručníky, ubrousky, kapesníky a utěrky poskytuje škola. Žákům 
budou k dispozici ve třídách, na toaletách a ve speciálních stojanech na chodbách. 

Toalety mohou žáci samozřejmě používat podle potřeby, vyučující a zaměstnanec 
konající dozor dohlédnou, aby nedocházelo k bezdůvodnému shlukování žáků 
v těchto prostorách. 

Průběh vyučování v jednotlivých třídách upravují vyučující tak, aby docházelo 
k hladké součinnosti a koordinaci pohybu žáků ve společných prostorách (přestávky, 
odchod na stravu, odchod do venkovních prostor, apod.). 
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Třídy se pravidelně větrají, a to po dobu minimálně 10 minut. Umožňuje-li to počasí, 
ve třídách, kde probíhá výuka, se větrá trvale (mikroventilace). 

Školní družina sestaví oddělení podle jednotlivých tříd. 
Činnost bude realizována ve standardní době, tzn., že bude probíhat v ranních i 
odpoledních hodinách. Ostatní pravidla pobytu ve škole platí v plné míře rovněž pro 
školní družinu. 

Pravidla pro stravování  
Výdej stravy je prováděn podle rozpisu.  

Svačiny i hlavní jídlo konzumují žáci v jídelně školy, a to po třídách. 

Žáci při výdeji a konzumaci stravy dodržují stanovené odstupy. Jídelní stoly jsou 
opatřeny plastovými průhlednými přepážkami, u stolu sedí vždy 2 žáci.  

Příbory jsou vydávány spolu se stravou, nebudou umístěny v hromadném 
zásobníku u výdejního okénka. 

Jídelna je trvale větrána a stoly a ostatní plochy průběžně dezinfikovány. 

Odchod ze školy 
Žák odchází ze školy po ukončení vzdělávání, resp. po ukončení činnosti školní 
družiny, a to buď sám, nebo v doprovodu zákonného zástupce. Tuto skutečnost 
sdělí zákonný zástupce vyučujícímu písemně.  

Žáky účastnící se činnosti školní družiny bude možnost vyzvednout pouze ve 
stanovený čas, a to po obědě (do 13.00 hod.), nebo ukončení práce ve škole 
(od 14.30 hodin).  

 

 


