
Organizační a provozní pokyny k ochraně zdraví v souvislosti: 
 s epidemií Covid19  

 s osobní přítomnosti žáků 9. ročníků ve škole 
 
Žáci jsou povinni dodržovat všechna stanovená pravidla k  dodržování hygienických zásad. Jejich 
opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, bude důvodem k 
nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.  
 
I. / Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými   
opatřeními. Při příchodu do školy, před školou a při odchodu ze školy žáci dodržují zejména: 

 zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouškou), 

 odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.  
 
II. / Před vstupem do budovy školy 

 Před vstupem do budovy školy čekají v určených časech a vymezených prostorách. 

 Žáky vyzvedne třídní učitel, popřípadě jiný pedagogický zaměstnanec školy. 
 
III. / Vstup do budovy školy 

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

 Neprodleně po vstupu do budovy, každý žák použije dezinfekci na ruce. 
 
IV. / Pohyb v budově školy  

 Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák musí mít s sebou na den 
minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

 Přesuny žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude zajištěna tak, 
aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců 
školy. 

 Při přesunech budou žáci dodržovat odstupy 2 metry vždy, když to bude možné, nejméně 
však 1,5 metru. 

 
V. / Ve třídě 

 Složení skupin žáků bude předem stanoveno a bude neměnné (je třeba se vyhnout 
jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků). 

 Maximální počet žáků ve skupině bude 15 žáků 

 V každé lavici bude sedět pouze jeden žák. Rozmístění lavic ve třídě bude takové, které 
umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru). 

 V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku. Nošení roušky 
bude na rozhodnutí pedagogického zaměstnance školy. Pokud bude při výuce docházet k 
bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), budou se muset roušky nosit i ve třídě. Při 
sejmutí si každý žák roušku uloží do sáčku. 

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

 V každé třídě se bude často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min). 

 Třídní učitel povede evidenci o docházce žáků do školy. Absence se nezapočítává do absence 
uváděné na vysvědčení žáka.  

 
VI. / Stravování 

 Obědy ve školní jídelně nebudou pro žáky 9. ročníků zajištěny 
 
VII. /  Podezření na COVID19 

 Žák 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 bude žák vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude přemístěn do 
samostatné místnosti a škola bude kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na jeho 
okamžité vyzvednutí. O podezření bude škola informovat hygienickou stanici.  

 
VIII. / Škola zajistí důsledné dodržování hygienických doporučení pro provoz školy, zejména:            

 Před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech využívaných 
prostor.  

 Zvýšení frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou).  

 Pro čištění a dezinfekci budou používány dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv 
virucidní aktivitou.  

 Zvýšená pozornost bude věnována dezinfekci školních lavic, stolů a povrchů, jako jsou např. 
kliky, vodovodní baterie, učební pomůcky, podlahy používaných prostor, WC apod.  

 Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření nebude prováděn suchý úklid.  
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Byl jsem seznámen s organizační a provozní pokyny k ochraně zdraví v souvislosti: 
         • s epidemií Covid19  
         • s osobní přítomnosti žáků 9. ročníků ve škole 
 
 
Jméno a příjmení žáka ……………………………………………………………… 
 
 

………………………………………………………………………. 
                                                                                                                     Podpis zákonného zástupce 

 


