
 

V souvislosti s opatřením MŠMT o provozu škol,  

byla stanovena od 1.9. tato pravidla ohleduplnosti: 

 

1. V rámci prevence nechodím do školy s příznaky nachlazení (kašel, rýma…). 

 

2. Po vstupu do školy si vydezinfikuji ruce, přezuji se a následně si na toaletách ruce 

řádně umyji mýdlem. 

 

3. Dodrţuji pravidla hygieny, zbytečně se nedotýkám očí, nosu a úst. Umývám si často 

ruce. Nedávám ochutnávat svačinu a nepiji z cizí láhve. 

 

4. Nosím s sebou roušku (čistou v sáčku) pro případ potřeby a raději si přibalím i vlastní 

malý dezinfekční gel. 

 

5. V případě, ţe kašlu nebo smrkám, pouţívám výhradně jednorázový kapesník, ten po 

pouţití vyhodím a umyji si ruce. 

 

6. Pokud ve škole pocítím jakékoli příznaky nemoci, ihned informuji učitele. 

 

7. Přestávky trávím ve třídě, nenavštěvuji ostatní děti v okolních třídách ani se s nimi 

nescházím na chodbě či toaletě. Návštěvu toalety omezím na dobu nezbytně nutnou. 

 

8. Stolní tenis na chodbě hraji jen s dětmi ze své třídy dle rozpisu a jen o velké přestávce. 

 

9. Mezi učebnami se přesouvám pouze s celou třídou a do učebny vstupuji výhradně aţ 

po odchodu předchozí skupiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Provoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 

 

Pobyt žáků ve škole, hygienická a bezpečnostní opatření 

 

1. Vstup ţáků do školy je v současné době bez pouţití roušek. 

 

2. Pouţití roušek závisí na momentální situaci – vyhlášení mimořádného opatření MZd 

nebo uloţená příslušnou Krajskou hygienickou stanicí – zákonní zástupci a ţáci budou 

včas o této skutečnosti informováni. 

 

3. Škola je vybavena mýdlem, dezinfekcí, jednorázovými papírovými ručníky a to v kaţdé 

třídě, na toaletách, ve školní jídelně, v oddělení školní druţiny a při vstupu do školy. 

 

4. Do školy není povolen vstup osobám vykazujícím příznaky infekčního onemocnění. 

 

5. Po příchodu do školy, po pouţití WC, po kaţdé vyučovací hodině, před jídlem jsou ţáci 

vedeni k důkladnému mytí rukou nebo k dezinfekci. 

 

6. Úklid a dezinfekce hygienických zařízení a dalších povrchů nebo předmětů, které 

pouţívá větší mnoţství lidí, probíhá několikrát denně. 

 

7. Šatny, chodby a třídy jsou několikrát denně intenzivně větrány. 

 

8. Rodiče jsou povinni aktualizovat údaje týkající se telefonních čísel a emailového 

spojení, a připojení k internetu. 

 

9. Pokud bude ţák vykazovat příznaky infekčního onemocnění jiţ při příchodu do školy a 

bude v doprovodu dospělé osoby, nebude vpuštěn do školy. Pokud nebude v doprovodu 

dospělé osoby, bude izolován od ostatních ţáků, rodiče budou telefonicky kontaktováni 

k okamţitému vyzvednutí, totéţ platí, pokud se příznaky infekčního onemocnění objeví 

během dne. Rodiče jsou povinni zajistit vyzvednutí svého dítěte v co nejkratší moţné 

době, poté telefonicky informovat dětského lékaře o příznacích onemocnění a dále se 

řídit jeho pokyny. 

 

10. Pokud ţák trpí chronickou rýmou, kašlem nebo alergickou rýmou, kašlem, je nutné 

doloţit  třídnímu učiteli potvrzení od pediatra o této skutečnosti. 

 

11. Pokud bude ve třídě chybět méně neţ 50% ţáků pokračuje prezenční výuka, pokud 

bude chybět více neţ 50% ţáků, bude probíhat smíšená výuka – tzn. prezenční i 

vzdálená, pokud bude chybět celá třída, bude probíhat jen vzdálená výuka.Z důvodu 

moţné vzdálené výuky, která se po novele Školského zákona stala pro ţáky základních   

škol povinnou, je nutné, aby zákonní zástupciaktualizovali údaje o telefonních 

číslech a emailech, aby bylo moţné ses ţáky spojit. Distanční výuka je povinná. 

 

12. Škola omezí přítomnost zákonných zástupců a dalších cizích osob v budově školy. 

Zákonné zástupce ţádáme, aby kontaktovali třídní učitele nebo další zaměstnance 

školy prostřednictvím telefonů nebo  emailů a zbytečně do prostor školy nechodili. 

 



Provoz ve školní družině 

 

1. Učebny jsou pravidelně a často větrány. 

 

2. Po příchodu do druţiny, po pouţití WC a před jídlem jsou ţáci vedeni k důkladnému 

mytí rukou a k dezinfekci. 

 

Pravidla ve školní jídelně 

 

1. Ţákům nebude umoţněn samoobsluţný výdej, tj. odebírání příborů  

z hromadných zásobníků a nalévání nápoje. 

 

2. V případě nemoci ţáka bude oběd vydán pouze 1. den na talíři a rodič si jídlo  

sám předá do vlastní nádoby. V dalších dnech je zákonný zástupce povinen  

oběd odhlásit! 

 

Úplata za vzdělávání a stravování 

 

1. Pokud je určitému dítěti/ţákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena – úplata se 

hradí 

 

2. Pokud dojde na základě rozhodnutí KHS nebo MZd k uzavření školy (více neţ 5 dnů) 

úplata se poměrně sniţuje dle stanovených pravidel (MŠ, ŠD) 

 

Přejeme si, aby se ţivot ve škole vrátil do běţného reţimu. Doufejme, ţe naše opatření 

budou dostačující. V případě potřeby přísnějších hygienických pravidel Vás budeme 

informovat. 

 

 

Celý Manuál MŠMT a další informace  

si můžete přečíst na webových stránkách MŠMT  


