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Úvod
Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky základních škol
v souvislosti s přítomností žáků 1. a 2. ročníků ve škole (v případě malotřídních škol
i ročníku ze stejné třídy jako je 1. nebo 2. ročník). 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.
Pohyb žáků v základní škole se řídí těmito principy (Škola při zahájení pobytu ve
škole na tuto skutečnost žáky upozorní v úvodní třídnické hodině.):
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.).
• Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
(není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti. Uvedené
neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst – mimořádná
opatření viz webové stránky www.mzcr.cz).
Příchod ke škole a pohyb před školou
• Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:
• Minimalizovat velké shromažďování osob před školou – škola zajistí organizaci
pohybu osob před školou.
• Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo
mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů
společné domácnosti).
• Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
• Pracovníci školy organizují shromáždění žáků ve skupinách tak, jak budou
následně společně ve třídách.
• Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky
organizuje do skupiny a zajišťuje jejich plynulý přesun do tříd.

Jsou rozvrženy časy příchodu žáků tak, aby v jeden čas k budově školy dorazilo
současně co nejméně lidí:
Časy vstupu do budovy pro jednotlivé skupiny
Skupina
1. Třída I(1)
2. Třída II(2,3)
3. Třída III(4,5)

Vstup do budovy
7:40 – 7:50
7:50 – 8:00
distanční výuka

Začátek výuky
8:00
8:10

Pravidla odchodu žáků ze školy jsou určena tak, aby nedocházelo k nadměrnému
shromažďování osob před budovou školy.
Vstup do budovy školy nebo školského zařízení
• Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím
osobám.
• Pedagogové odvádějí žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke
kontaktu mezi skupinami.
• Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí roušky.
• Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení
roušky.
• Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat,
a to takto:
o Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich
opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného
zástupce žáka, bude řešeno jako kázeňský přestupek.
o Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených
k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání
žáků z různých skupin.
V budově školy
• Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných
prostor je organizováno tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi
skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
• Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné
(nejméně 1,5 metru).
• Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány do jednotlivých tříd. Toalety
jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, dezinfekčním mýdlem v dávkovači,
a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
• Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.

• Před vstupem do školní jídelny, kde jsou i umyvadla, je umístěna dezinfekce
s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení rukou
jsou umístěny.
• Je určená místnost pro izolaci osoby s podezřením na nákazu COVID 19.
• Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (každou přestávku a
minimálně jednou v průběhu každé vyučovací hodiny po dobu 5 min).
• Úklidový personál je informován a poučen o hygienických zásadách
a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů. Důkladné čištění všech
místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, je
prováděno nejméně jednou denně. Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které
používá zvláště velký počet lidí, je prováděna několikrát denně (např. kliky
dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve
společných prostorách). Odpadkové koše se kontrolují průběžně;
vyprázdněny jsou minimálně jednou denně.
Ve třídě
• Neprodleně po přezutí si musí každý předchozí umyt ruce (důkladně 20 až 30
sekund) vodou a tekutým mýdlem.
• V průběhu pobytu ve třídě žáci i pedagogičtí pracovníci nosí roušku.
• Roušku lze sejmout jen v případě konzumace jídla a pití.
• Žáci si po každém vzdělávacím bloku umyjí ruce mýdlem pod tekoucí vodou ve
své třídě.
• Škola vede v třídní knize evidenci o docházce žáků do školy.
Postup při podezření na možné příznaky COVID-19
• Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým
příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu,
jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
• Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je umístěn jej do
samostatné místnosti a jsou kontaktováni zákonní zástupce žáka s nutností
okamžitého vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou
hygienickou stanici. Ostatní žáci jsou umístěni do jiné místnosti, případně bude
aktivita změněna na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud nebude
známý zdravotní stav indisponovaného žáka.
Pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování
Dle místních podmínek, množství žáků a personálu škola poskytuje školní
stravování za těchto podmínek:
• Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití
nenabírají a neberou si ani příbory – zajistí zaměstnanci školy.
• V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků – žáci se
stravují dle stanoveného rozpisu časů.
• Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě.

•
•

Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního
sáčku.
Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.
Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

Ve Veverských Knínicích dne: 13. 11. 2020
…………………………………..……..
Mgr. Zdeněk Kříž, Ph.D.

