
 

 

 

Konkrétní opatření pro provoz školy, pohyb žáků v budově  

a stravování od 1. 9. 2020 

Vedení školy vychází při stanovení konkrétních opatření pro naši 

školu z materiálu MŠMT a MZ – „Provoz škol a školských zařízení ve 

školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19“ 

Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými 

právními předpisy a vydává následující pokyny pro žáky, plnící školní docházku. 

- Od žáků před prvním příchodem do školy nebudeme vyžadovat prohlášení o bezinfekčnosti.  

- Vstup do budovy bude probíhat z důvodu dezinfekce rukou v pevně stanoveném režimu. 

Hlavním vchodem budou vcházet třídy pátého až devátého ročníku, vchodem u družiny první 

ročník, vchodem u tělocvičny druhý až čtvrtý ročník. 

- Při vstupu do školy provedou žáci u vchodu dezinfekci rukou. 

- Na základě opatření stanovených Ministerstvem zdravotnictví – semafor - bude prováděno 

měření teploty bezkontaktním teploměrem.  

- Žáci odejdou do šatny a následně, po převlečení a přezutí, do své třídy podle rozvrhu hodin.  

- Ve třídě dodržují stanovený zasedací pořádek, vyvarují se tělesných kontaktů, dbají na 

zvýšenou hygienu. Používají jednorázové kapesníky, častěji si umývají ruce mýdlem. (Doba 

umývání by měla trvat, než žáci napočítají do třiceti.)  

- Pedagogičtí pracovníci zajistí časté a intenzivní větrání učeben i ostatních prostor školy. 

- Každý den bude provedena plošná dezinfekce tříd včetně předmětů, které používá větší 

počet lidí. 

- Výuka žáků bude probíhat v kmenových třídách. Třídy se nebudou stěhovat do odborných 

učeben, s výjimkou učebny PC, ateliéru VV, tělocvičny/hřiště, dílen a učebny HV pro  

II. stupeň. Výuka TV bude probíhat v rámci celé třídy, bez dělení na chlapce a dívky, 

s výjimkou deváté třídy. 

- Při každém opuštění třídy ihned po návratu použijí dezinfekci rukou. 

- Svačinky budou roznášeny do tříd. 

- Na oběd odchází celá třída podle pokynů vyučujícího. Před vstupem do jídelny žáci provedou 

dezinfekci rukou. Stravu odebírají připravenou na tácku včetně příboru. Z důvodu střídání 

celých tříd se zdržují pokud možno co nejkratší dobu. Odchází do šatny a hlavním vchodem 

opouští budovu školy.  

- Doba vydávání stravy se z důvodu hygienických a dezinfekčních prodlužuje, tím pádem 

nebude brán zřetel na přednost dojíždějících žáků. (Také z důvodů organizačních a zachování 

celků – třídních kolektivů.) 

- U všech žáků budou aktualizovány kontakty minimálně na dva členy rodiny pro případ 

vyzvedávání dětí při podezření na nemoc.  



- Veškeré informace ohledně aktuální situace budou oznamovány prostřednictvím školního 

informačního systému Bakaláři a zároveň budou zveřejňovány na webových stránkách školy. 

- Upozorňujeme zákonné zástupce dětí, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou 

do školní budovy vstoupit.  

- Pokud někdo bude v průběhu pobytu ve škole vykazovat známky infekčního akutního 

onemocnění, bude oddělen od ostatních a následně umístěn do izolace. Neprodleně budou 

kontaktováni rodiče, popřípadě další kontaktní osoba. V izolaci pobývá žák po dobu převzetí 

zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy, bude žák i osoba pečující o něho 

vybavena ochrannými pomůckami ze zásob školy.  

- Pokud žák má přetrvávající příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem 

chronického onemocnění včetně alergického, je umožněn vstup pouze v případě, že doloží 

potvrzení od lékaře, že netrpí infekční nemocí.  

- Pohyb zákonných zástupců uvnitř budovy školy při řešení neodkladných záležitostí 

s pedagogickými pracovníky je omezen na prostor vestibulu pod hlavním schodištěm ve 

vymezeném prostoru. Při vyřizování obědů a záležitostí školní družiny je vstup rodičům 

umožněn do kanceláře vedoucí školní jídelny. Při vyzvedávání dětí ze školní družiny používají 

komunikační systém „domácí telefon“ a nevstupují do budovy, čekají venku. 

- Úklid a dezinfekce bude probíhat ve zvýšené míře. Ve třídách, na chodbách a na WC bude 

k dispozici dostatek dezinfekčních prostředků a jednorázových ručníků. Žáci budou 

pravidelně upozorňování na nutnost dezinfekce rukou. V případě alergických reakcí na 

dezinfekci rodiče mohou vybavit žáky dezinfekcí vlastní. Stejně tak mohou rodiče vybavit děti 

rouškou.  

 

 

Ve Vyškově dne 26.8.2020                                                                 Mgr. Zdeněk Šlapal, ředitel školy 

 


