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Organizace nástupu do školy. 

 Před vstupem do školy si žák nasadí roušku, kterou má po celou dobu pobytu ve společných 

prostorách. 

 Pokud žák roušku nemá, musí kontaktovat zákonného zástupce (sám nebo prostřednictvím 

zaměstnance školy). Zákonný zástupce zajistit nápravu. Žák počká na školním dvoře. 

 U vstupu do školy žák použije desinfekci na ruce. 

 Po přezutí neprodleně přejde do učebny, ve které bude začínat výuka. 

 

Výuka je organizována v obvyklém rozsahu podle rozvrhu třídy a plánu školních akcí. 

 Nebudou poskytovány aktivity, které nejsou pro naplňování školního vzdělávacího programu 

nezbytné (zájmové kroužky, společenské akce s větší kumulací lidí, …). 

Pohyb žáků po škole: 

 Žáci musí dodržovat pravidla pohybu na veřejnosti a mít rouškou zakrytá ústa a nos.   

 Ve společných prostorách školy se žáci pohybují v minimální míře a to pouze s rouškami.  

 Prostory, kde se žáci mohou pohybovat, vymezí škola dle umístění učebny. 

 Je doporučeno, aby každý žák měl min 2 roušky a sáček na jejich uložení. 

 Nedodržování daných hygienických pokynů je bráno jako porušení povinností žáka daných 

školním řádem.  

Pohyb zákonných zástupců a jiných osob po škole (déle “další osoba“) 

 Vstup do školy dalším osobám je umožněn pouze po předchozí domluvě s pracovníkem školy. 

Je stanoven čas a místo setkání (na školním dvoře či před vchodem do budovy), kde si 

příslušný zaměstnanec školy další osobu vyzvedne.  Pohyb po škole a jednání probíhá vždy 

v roušce. 

 Další osoba nesmí bez předchozí domluvené schůzky vstoupit do budovy školy. Výjimkou jsou 

předem plánované třídní schůzky a osobní konzulce stanovené podle rozpisu. 

 Vyzvedávání dětí ze ŠD:  

Zákonný zástupce vyplní při zápisu do ŠD čas odchodu dítěte. Paní vychovatelka v daný čas 

odešle dítě ze ŠD do šatny a to následně odchází přes školní dvůr domů. Pokud dítě není 

způsobilé chodit domů samo, ZZ vyčká jeho příchodu na školním dvoře.  

Jestliže nastane změna v pravidelném času odchodu, musí žák odevzdat paní vychovatelce 

lísteček s aktuálním časem odchodu. Pro nenadále vzniklé situace má rodič k dispozici 

telefonní číslo na konkrétní paní vychovatelku 

V učebně 

 V učebně si žák vydezinfikuje ruce. 

 Po sejmutí roušky si ji žák uloží do sáčku. 

 TU zajistí v učebně dostatečné větrání. 

Hygienická pravidla a úklid 

 Žáci jsou pravidelně upozorňováni na dodržování osobních hygienických návyků. 



 Hygienická pravidla a úklid se řídí dle metodického pokynu MŠMT vydaného dne 17. 8. 2020.  

 Škola je vybavena dostatečným množstvím desinfekčních prostředků, jednorázových ručníků 

a bezkontaktního teploměru. 

 Desinfekční prostředky na ruce jsou umístěny ve všech místnostech školy. 

Podezření na výskyt nemoci: 

 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, zvýšené teploty se nesmí výuky zúčastnit a nesmí 

vstoupit do budovy školy. 

 Dítě s příznaky nemoci si nasadí roušku a  je izolováno.  Následně je kontaktován zákonný 

zástupce, který si neprodleně vyzvedne dítě ze  školy. Škola doporučí návštěvu pediatra, který 

rozhodne o dalším postupu. 

 Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat příznaky infekčního onemocnění, ale věnuje jim 

zvýšenou míru pozornosti. 

 V případě pouhého podezření na Covid-19 škola sama nekontaktuje KHS. 

 Žákovi, který má příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického 

onemocnění (včetně alergie, rýma, kašel) je umožněn vstup do školy pouze v případě, že tuto 

skutečnost prokáže lékařským potvrzením (viz MP MŠMT). 

 V případě výskytu onemocnění školu zpravidla kontaktuje KHS. 

 Nařízení hygienických opatření v případě výskytu nemoci je plně v kompetenci KHS. V daném 

případě škola podnikne nařízená opatření a informuje dotčené osoby a zřizovatele. 

 Zákaz vstupu do školy s příznaky infekční nemoci platí i pro zaměstnance školy. 

Distanční výuka: 

 Distanční výuku (neznamená on-line výuku) škola poskytuje pouze v případě, pokud je 

znemožněna osobní neúčast na výuce vice jak 50% žáků dané třídy. 

 V tomto případě je distanční výuka povinná, škola přizpůsobí výuku podmínkám žáků. 

Školní stravování se bude řídit hygienickými podmínkami stanovenými společností Scolarest. 

Poskytování možnosti nákupu svačin je do odvolání zrušeno. 

 

Škola se obecně řídí celoplošnými mimořádnými pravidly MZd či regionálními pravidly příslušné 

KHS. 

 

V Berouně dne: 9.9.2020  

Vyvěšeno na www školy dne 10. 9. 2020 

Žáci byli s pokyny seznámeni 10. 9. 2020  

Mgr. Ivan Souček 


