
1 

 

PROVOZ A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ V ZŠ 

 

Docházka na 1. stupeň ZŠ bude obnovena od 25. 5. 2020 

Denní provoz bude od 7. 30 – do 14. 30 

Omlouvání dětí 

V aktuální situaci je více než důležité a nutné důsledně omlouvat své dítě při absenci docház-

ky do ZŠ. Při onemocnění nebo při jiných důvodech, kdy dítě nemůže přijít do ZŠ, omlou-

vejte první den nepřítomnosti hned ráno. Sdělte důvod a délku nepřítomnosti dítěte učitelce 

skupiny, buď předchozí den, nebo při náhlé absenci na tel. čísle 770 628 397  

Cesta do školy a ze školy  

Při cestě do školy a ze školy se na žáky a doprovod vztahují obecná pravidla chování stano-

vená krizovými opatřeními, zejména 

• Zakryjte si ústa a nos ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). 

• Dodržujte odstup 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy 

není nutné např. u doprovodu žáků a členů společné domácnosti).  

Příchod k základní škole a pohyb před školou  

• Minimalizujte velké shromažďování osob před školou. 

• Využívejte značky nebo čáry, které označují požadované rozestupy. 

• Před školou dodržujte odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými 

opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu žáků a členů společné domácnosti). 

Vstup a odchod z budovy školy 

Ranní příchod do budovy:  

• V 7.30 – 7.45 si u vchodu paní učitelka skupiny převezme žáka a změří mu teplotu. 

Společně se skupina přesune do šatny, žáci si zde odloží oblečení v dostatečném roze-

stupu, přesunou se do třídy, kde si umyjí a vydezinfikují ruce.  

• V 7.50 začne výuka, která s přestávkami potrvá do 11.20 hod.  

Odpolední pobyt ve škole 

• Po dopoledním bloku si skupinu přebere paní vychovatelka, která doprovodí žáky 

na oběd a zajistí odpolední činnost.  

• Ve 14.30 dovede žáky ke vchodu do školy a odtud budou již sami pokračovat domů. 

Zákonní zástupci nemají přístup do prostorů školy.  

Rouška 

• Každé dítě bude vybaveno alespoň dvěma rouškami a igelitovým sáčkem na jejich 

uložení. Škola vybaví žáky ochranným štítem, pro případ skupinové práce, nebo 

pohybu po škole.  
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V prostorách školy  

• Výuka bude organizovaná tak, aby se skupiny nepotkávaly a část dne strávily venku 

v areálu školy. 

• Všichni zaměstnanci školy i žáci nosí ve společných prostorách školy roušky nebo 

ochranné štíty.  

• Pro pobyt venku bude využívána pouze zahrada školy. 

• Toalety budou vybaveny mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky 

pro bezpečné osušení rukou; tekoucí pitná voda je běžně dostupná. 

• Úklid a dezinfekce toalet bude probíhat minimálně jednou denně, popř. dle potřeby. 

• Rukavice budou používány např. při přípravě jídla (svačinky budou ve třídách) 

likvidaci odpadů atd.  

• ZŠ je dostatečně vybavena dezinfekcí a ochrannými prostředky.  

• Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po do-

bu 5 minut). 

• Před vstupem do školní jídelny budou umístěny dezinfekční prostředky. 

• Bude se dbát na zvýšené, pravidelné a důkladné mytí rukou vodou a tekutým mýdlem 

u všech žáků.  

Pitný režim bude probíhat pouze u jídla, proto by měl mít každý žák svoji láhev s pitím. 

Ve třídě  

• V každé třídě bude umístěna nádoba s dezinfekcí. 

• Složení skupin se stanoví předem a je neměnné. 

• Ve skupině bude maximálně 15 žáků, sezení jeden žák v lavici, rozmístění lavic 

s rozestupem 1,5 m 

• Žáci nemusí používat roušky, pouze při skupinové práci – bližším kontaktu. 

• Roušky si žáci ukládají do sáčků. 

• Po každém vyučovacím bloku si žáci umyjí a vydezinfikují ruce. 

• Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. 

Školní stravování 

• Svačinky budou probíhat ve třídě. 

• Před vstupem do jídelny si žáci umyjí ruce a použijí dezinfekci. 

• Školní stravování (oběd) bude probíhat ve školní jídelně ve stanoveném čase pro 

danou skupinu. 

• Pokrm bude vydávat žákům personál školní jídelny, včetně příborů a nápojů. 

• Při výdeji bude ve školní jídelně přítomna pouze jedna skupina žáků. 

• Budou zachovány rozestupy jako ve třídě. 

• Roušku si budou žáci odkládat do vlastního sáčku pouze při konzumaci jídla a pití. 

 

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.  
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• Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do 

samostatné místnosti a neprodleně se kontaktuje zákonný zástupce s ohledem na jeho 

okamžité vyzvednutí. O podezření se ihned informuje spádová hygienická stanice. 

Ostatní žáci se pak umístí do jiné místnosti nebo se změní výuka na pobyt venku 

s povinným nošením roušky, štítu, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného 

žaka.  

• Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nej-

kratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáky je pak vhodné 

umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením 

roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.  

 


