
Ochrana zdraví a provoz školy v období do konce školního roku 2019/2020 
 

 

1. 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 

 dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy 

nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).  

 

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.  

 

 

2. V budově školy 

 vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám 

 všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky 

 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 

 při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 

metru).  

 pokud to bude možné, budou žáci trávit přestávky venku. Před opuštěním třídy si všichni 

žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky. 

 

 

3. Ve třídě 

 neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na 

ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým 

mýdlem).  

 ve třídě bude dodržena zásada jeden žák v lavici, odstup mezi žáky 2 m (nejméně 1,5 m) 

 v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je 

zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. 

při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. 

 při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku 

 žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě 

 ve třídě bude probíhat časté větrání (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


