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PRAVIDLA PRO OCHRANU ZDRAVÍ A ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ PODMÍNKY ZŠ 

V SOUVISLOSTI S OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLE 

PROVOZ ZŠ V OBDOBÍ OD 11. 5. 2020 DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 

 

1. Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují pravidla 

stanovená krizovými opatřeními, tedy zakrytí úst a nosu ochranným 

prostředkem a dodržení odstupů 1, 5 m (není nutné u členů společné 

domácnosti). 

 

2. Žáci se nikde v prostoru kolem a u školy neshromažďují, vcházejí 

do prostoru školy vstupními dveřmi s učitelem a plynule jdou do 

určené učebny své skupiny, nevstupují do prostoru šaten, nepřezouvají 

se. 

 

3. I před školou je v souladu s krizovými opatřeními nutné dodržovat 

odstupy 1, 5 m od sebe (není nutné u členů společné domácnosti). 

 

4. Všichni zaměstnanci i žáci školy nosí ve společných prostorách 

roušky. 

 

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

uložení roušky. 

 

6. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich 

opakované nedodržování (po upozornění zákonného zástupce žáka) je 

důvodem vyřazení žáka ze skupiny. 

 

7. Ve třídě musí každý žák po příchodu do třídy použít dezinfekci na 

ruce spolu s předchozím umytím rukou, dále si ruce myje (dezinfikuje) 

po každém vzdělávacím bloku. 

 

8. Ve třídě je zachován odstup 1,5 m (každý žák ve své lavici), při 

výuce žáci ani pedagogičtí pracovníci nemusí nosit roušku – žáci si 

roušku vždy při sejmutí z obličeje odkládají do připraveného sáčku. 

 

9. Školní stravování do 24. 5. 2020 nebude zajištěno – žáci si mohou 

přinést vlastní stravu, kterou konzumují výhradně v určené době 

(roušku odkládají do sáčku, svačí ve vzdálenosti 1, 5 m od 

ostatních). Od 25. 5. 2020 bude stravování zajištěno dle hygienických 

pravidel stanovených školou. 

 

10. Žák je předem seznámen s tím, do jaké skupiny je zařazen, složení 

skupin je neměnné po celou dobu, žáka nelze zařadit do školní skupiny 

později než k 7. 5. do 14h pro žáky 9. roč. a k 18. 5. 2020 do 14h 

pro žáky 1. st. 

 

11. Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. V případě 

nepřítomnosti žáka žádá škola od zákonného zástupce omluvení 

nepřítomnosti ve skupině. 

 

12. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat 

známým příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti 

a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy 

vstoupit. 
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13. Pokud žák během pobytu ve škole vykazuje některý z možných 

příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a škola bude 

informovat zákonného zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí 

žáka. 

 

 

 

 

                                                   Mgr. Jan Havlíček 

ředitel ZŠ Janského 

          


