
Organizace výuky v době mimořádných opatření 

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"). 

• Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými 

opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti). 

Příchod ke škole a pohyb před školou 

Obecná pravidla 
 

- Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. 

- Žáci mohou chodit do tříd průběžně. (přes dvůr) 

- Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

- Všichni žáci i zaměstnanci školy jsou povinni nosit ve společných prostorách roušky nebo 

štíty. To platí i při výuce. 

- Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

- Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, 

po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do 

školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy. 

- Provoz v šatnách, bude organizován tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin. 

 
1) vstup žáků do budovy školy bude umožněn vchodem ze školního dvora. 

 (Vzhledem k rozmístění šaten je snaha o to, aby se žáci, kteří jsou v šatně, při cestě do třídy nepotkávali s žáky vstupující 

do budovy) 

2) v 6:00 bude otevřena brána do dvora a to hlavně pro žáky navštěvující ŠD. 

3)  Nedružináří mohou být vpuštěni do budovy školy od 7:30. 

4)  žáci budou před vstupem do školy dodržovat odstupy 2 m. (dle značek na zemi) 

 (vzhledem k tomu, že je nereálné vytvářet skupiny před budovou školy, zvolili jsme variantu průběžného vstupování do 

budovy) 

5) v šatně si žáci jen přezují boty, ostatní oblečení budou mít ve třídách 

 (snaha o zrychlení vstupu do tříd a zamezení shlukování žáků z různých skupin) 

6) odchod ze školy bude po vyučujících skupinách, popř. individuálně z družiny 

 

Ve třídě 

• Ihned před vstupem do budovy použije žák desinfekci (bude mu podána pedagogem u vchodu ). 
• V průběhu pobytu ve třídě a ve škole budou žáci nosit roušky.  

• Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. 

• V každé třídě se bude často větrat. 

• Škola povede evidenci o docházce žáků do školy. 

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 bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do 

samostatné místnosti (ředitelny) a budou kontaktováni zákonní zástupci žáka s ohledem na 

okamžité vyzvednutí žáka. O podezření musí informovat škola spádovou hygienickou 

stanici. Ostatní žáci změní aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud nebude 

známý zdravotní stav indisponovaného žáka. Škola má bezkontaktní teploměr k měření tělesné 

teploty. 

 

Pravidla pro poskytování školního stravování  

Školní stravování - vydávání obědů při zajištění níže uvedených pravidel. 

• V jídelně bude oběd vydáván žákům po skupinách. 

• Při stravování bude rouška na tuto dobu odložena 
• Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce. 

• Po každé skupině bude prostor vydensifikován 
 

Pravidla pro poskytování školní družiny 

 

- Ranní školní družina bude organizována po třídách 

- Každá třída bude mít svoji p. vychovatelku. 

- Ranní družina bude probíhat v kmenových třídách. 

- Žáci 4. a 5. třídy budou mít družinu ve svých třídách, kde budou dozorovány korzujícím 

pracovníkem školy. 

- Odpolední družina bude končit v 16:00. 

Výuka 

1. Rozvrh bude upraven tak, aby žáci měli daný počet hodin dle RVP v dopoledním bloku 

2. Budou zrušeny hodiny TV (nařízení ministerstva) a HV (z hygienických důvodů) 

3. Hodiny TV a HV budou zapracovány do výuky jako odpočinkové chvilky 

4. Místo hodin TV a HV budou hodiny hlavních předmětů (ČJ, M, AJ) 

5. Hodiny Př., Vl., a Prv. budou časově omezeny a budou posíleny hodiny hlavních předmětů. 

6. Budou organizovány venkovní chvilky, aby se mohli žáci nadýchat čerstvého vzduchu. 


