
   Provoz školy v období od 25. 5. 2020 do konce školního roku 

 

1. Příchod do školy v době 7 – 7,30 hodin. 

Odchod ze školy: dvě skupiny (1. a 2. ročník) nejdéle v 16 hodin, další dvě skupiny (3., 4. a 5. 

ročník) nejpozději ve 13 hodin. 

 

2. Cesta do školy a ze školy 

Na žáky se vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními (rouška, dodržení 

odstupů 2 metry). 

 

3. Příchod ke škole 

Vstup do školy je povolen pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Před školou je nutné 

dodržovat rozestupy a  organizovat shromáždění žáků tak, jak budou následně ve skupinách. U 

vstupu bude pověřený pracovník školy organizovat vstup do šatny tak, aby tam vždy byl odpovídající 

počet dětí ze stejné skupiny. V šatně se pouze přezují, ostatní věci budou odkládat až ve třídě. Po 

přezutí si půjdou ihned umýt a vydezinfikovat ruce, popř. změřit teplotu a budou odcházet do třídy. 

To vše pod dohledem dalšího zaměstnance. Ve třídě pak budou pod dohledem pedagoga. Všichni žáci 

a zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít s sebou na den 

minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Žák je povinen 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. 

 

4. V budově školy 

Žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky a dodržují odstupy 2 metry vždy, když 

je to možné. Přesuny skupin žáků po chodbách, návštěva toalet či společných prostor jsou 

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

zaměstnanců školy. Na toaletách a ve třídách budou mít všichni k dispozici mýdlo a dezinfekci, utírat 

ruce si žáci budou do papírových ručníků, na WC v osoušeči. Žáci budou trávit přestávky venku na 

pozemku školy (vždy 2 skupiny tak, aby se nepotkávaly), třídy budou pravidelně větrány (minimálně 

1x za hodinu). Důkladné čištění všech místností je prováděno nejméně 1x denně, dezinfekce povrchů 

a předmětů, které používá velký počet lidí je prováděno několikrát denně. 

 

5. Ve třídě 

Složení skupiny žáků se stanoví předem a je neměnné po celou dobu docházky až do konce školního 

roku. Pedagogové ve skupině by se neměli měnit (přecházet z jedné skupiny do druhé). Maximální 

počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě. V průběhu 

pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku (toto rozhodne pedagog), pokud 

je zachován rozestup 2 metry. Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i ve třídě. Po 

sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku a použitou roušku již nesmí znovu použít. Žák si tedy 

může sundat roušku za předpokladu, že bude mít na den více než 2 roušky. V jiném případě bude 

mít roušku nasazenou po celou dobu pobytu ve škole. Doporučení hygienické stanice je 10 roušek 




