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Základní pravidla ochrany zdraví při obnoveném provozu  

základní školy do konce školního roku 2019/2020 

 

Tato zjednodušená pravidla vycházejí z dokumentu MŠMT, jehož celé znění najdete na našich 

stránkách. Jeho součástí je také Čestné prohlášení pro rodiče. 

Podrobné informace o přesných časech postupného příchodu a odchodu jednotlivých výukových 

skupin budou k dispozici až po dotazníkovém zjištění, které děti se budou účastnit výuky ve škole.  

Nezapomeňte první den výuky - 25. 5. 2020 - předat Čestné prohlášení. 

 

1. Cesta do školy a ze školy a pohyb před školou 

Při cestě do školy a ze školy platí pro všechny obecná pravidla: 

• Zakrytí nosu a úst rouškou 

• Rozestupy 2 metry (mimo členů rodiny) 

• Minimalizovat shromažďování před školou 

• Shromáždění do skupin, ve kterých budou žáci ve třídách 

• Skupinu si před školou vyzvedne pedagog, který se skupinou bude i ve třídě 

• Podrobný časový rozpis a skladba skupin budou zveřejněny po zajištění  

 

2. Vstup do budovy školy 

• Do budovy smějí vstoupit pouze žáci, nikoliv jejich doprovod 

• Všichni – žáci i dospělí - musí ve společných prostorách nosit roušky 

• Každý žák musí mít s sebou 2 roušky a sáček na uložení roušky při odložení 

• Škola má právo vymezit prostory pro pohyb  

• Žák je povinen dodržovat veškerá pravidla, jejich opakované porušování může vést k vyloučení 

ze skupiny 

• V šatně by se neměly skupiny potkávat 

 

3. V budově školy 

• Ve společných prostorách je nutné nosit roušky, dodržovat rozestupy nejméně 1,5 metru 

• Přestávky, pokud to počasí dovolí, trávit venku 

• Zajistit dostatečné větrání 

• Zajistit dostatek dezinfekce – ve třídách a na toaletách 

• Denní dezinfekce tříd (lavice, židle, koše, kliky, vypínače...), toalet (umyvadla, baterie, kliky…) 

 

4. Ve třídě 

• Po příchodu do třídy okamžitě použít dezinfekci na ruce 

• Složení skupin je neměnné a stanovené předem 

• Skupina má maximálně 15 žáků, každý sedí sám v lavici 



• Ve třídě nemusí mít roušku žáci ani učitelé, při skupinové práci je rouška nutná 

• Po sejmutí si žáci ukládají roušku do sáčku 

• Po skončení hodiny si opět všichni dezinfikují ruce ve třídě 

• Škola vede evidenci docházky 

• Školní výuka i výuka na dálku jsou na stejné úrovni 

 

5. Podezření na příznaky Covid-19 

• Nikdo s příznaky nemoci Covid-19 (infekce dýchacích cest, zvýšená teplota, rýma a kašel, 

ztráta chuti a čichu) NESMÍ do školy vstupovat 

• Pokud by někdo z žáků začal takové příznaky vykazovat, bude umístěn do samostatné 

místnosti a zákonný zástupce (dále jen ZZ) bude vyzván k neodkladnému vyzvednutí 

• Pokud by příznaky vykazoval někdo z dospělých, okamžitě opustí školu 

 

6. Školní stravování bude poskytováno za těchto podmínek: 

• Do jídelny půjdou všichni s rouškou a sáčkem, po příchodu uloží roušku do sáčku 

• Žáci si sami nenabírají jídlo, pití ani přípory 

• Nesmí se potkat žáci různých skupin, nutné rozestupy 

• Před vstupem si všichni dezinfikují ruce 

 

7. Rizikové faktory 

• MZD stanovilo tyto rizikové faktory: 

 Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami 

 Chronické onemocnění plic s dlouhodobou farmakologickou léčbou 

 Onemocnění srdce s dlouhodobou farmakologickou léčbou 

 Poruchy imunitního systému – imunosupresivní léčba, protinádorová léčba, po 

transplantaci orgánů a kostní dřeně 

 Těžká obezita 

 Farmakologicky léčený diabetes mellitus 

 Chronické onemocnění ledvin 

 Onemocnění jater 

 

8. Žák s rizikovými faktory 

• Do rizikové skupiny spadá žák či osoba žijící ve společné domácnosti 

• O návratu do školy rozhoduje ZZ, je na něm, aby zvážil míru rizika pro své nemocné dítě 

• Před vstupem žáka do školy odevzdá ZZ podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků 

virového infekčního onemocnění 

 

9. Před znovuotevřením školy 

• ZZ má povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení s rizikovými faktory 

• Škola zveřejní provozní dobu školy a hygienická opatření 

• ZZ informuje o způsobu vyzvedání žáků 

• Školní družina nebude v provozu 

 

 

 



10. Skupiny žáků 1. stupně 

• Maximální počet žáků je 15 

• Složení skupin je neměnné, rozhoduje ředitelka školy 

• Pedagogové by se také neměli měnit 

 

11. Vzdělávací proces 

• Jen pro kmenové žáky školy 

• Pravidelná výuka každý pracovní den 

• Je plně v kompetenci ředitelky školy rozhodnout o tom, v jakém rozsahu bude výuka probíhat 

• Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v rozsahu, který škola realizuje v rámci 

vzdělávání na dálku 

• Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogové, vychovatelé i asistenti pedagoga. Všichni provádí 

vzdělávací a výchovnou činnost směřující k získávání a upevňování vědomostí a dovedností 

• Cílem odpolední části (pokud bude realizována) je zajistit zájmové vzdělávání, v této části dne 

se ale stále nesmí žáci z různých skupin promíchat 

• Ranní družina není poskytována 

• Obsah a formu aktivit je nutno volit tak, aby byla dodržena všechna hygienická opatření 

• Škola vede evidenci o docházce, v případě nepřítomnosti delší než 3 dny žádá škola informace 

od ZZ o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda žák bude i nadále docházet do skupiny. Absence 

se nezapočítává do absence na vysvědčení. 

• Hodnocení je nedílnou součástí procesu vzdělávání. Zejména formativní hodnocení 

významným způsobem ovlivňuje kvalitu a dosažené výsledky. Smyslem vzdělávacích aktivit 

v této době není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení. 

• Výuka tělesné výchovy není možná 

• Doporučené jsou pohybové chvilky, relaxace, pobyt venku v areálu školy. Aktivity mimo areál 

školy není možný 

• Začátek a konec vzdělávacích aktivit během dne stanoví ředitelka školy 

 

 

Vážení rodiče, toto je zjednodušený výtah z dokumentu, který připravilo MŠMT. V původní, 

nezkrácené verzi, jej najdete na našich stránkách. V případě dotazů pište na skola@hradekususice.cz, 

pokud budeme umět, rádi vám odpovíme ! 

 


