
 

Organizační a hygienická opatření školy 

 Žáci budou do budovy vstupovat třemi vchody. Hlavním vchodem, vchodem pro 
vstup do školní družiny a do přístavby u tělocvičny. 
 

 U každého vstupu bude pedagogický dozor, který bude vybaven bezdotykovým 
teploměrem k možnosti změřit žákům tělesnou teplotu. Rovněž zde bude dezinfekční 
přípravek pro dezinfekci rukou při vstupu do budovy školy. 
 

 Žáci se budou shromažďovat před školou pouze po skupinách, ve kterých následně ve 
třídě bude probíhat jejich vzdělávání. Vytvořenou školní skupinu odvádí pověřený 
pedagogický pracovník do třídy. 
 

 Samostatný vstup žákům do budovy není povolen. Doprovázejícím osobám je vstup 
do budovy zakázán. 
 

 Počet žáků ve skupině bude nejvýše 15. V lavici bude sedět vždy jedno dítě. Složení 
jednotlivých skupin je neměnné. Dítě nemůže skupiny měnit.  
 

 Jmenný seznam žáků školní skupiny stanoví vedení školy po domluvě s třídním 
učitelem. Přidělení žáka do školní skupiny bude sděleno prostřednictvím programu 
BAKALÁŘI před nástupem školního vzdělávání. Každé školní skupině bude přidělena 
třída, která se po dobu vzdělávání nebude měnit. O přítomnosti žáků se povede 
evidence. 
 

 Dezinfekční prostředek bude také u každého vstupu do třídy pro dezinfekci rukou po 
návratu dětí z přestávek a návštěvy sociálních zařízení. 
 

 Žáci nebudou muset ve třídě mít nasazené roušky, mezi žáky zabezpečíme dostatečné 
rozestupy. Konečné rozhodnutí bude mít však příslušný vyučující. Nasadit je budou 
muset při společných úkolech či při pohybu po chodbách školy, při přesunech do 
školní jídelny. 
 

 Vzájemný kontakt různých školních skupin bude omezený. Při pohybu žáků po 
budově školy budou muset žáci dodržovat dostatečné rozestupy. 
 

 V budově školy budou vymezeny prostory, kde se budou moci žáci pohybovat. 
Samovolný pohyb žáků po budově není povolen.  
 

 Žáci nebudou využívat šatny školy. Jako provizorní šatna bude školní skupině sloužit 
zadní část třídy. 
 

 Do výuky nebudou zařazeny výchovné předměty. Tělesná výchova není povolena. 
 



 V případě příznivého počasí bude žákům 1. stupně umožněna výuka v areálu školy, na 
školní zahradě. Venkovní prostory budeme využívat i pro přestávky žáků. 
 

 Žáci 1. stupně budou mít možnost využít odpolední zaměstnání. V rámci jedné školní 
skupiny bude pokračovat i odpolední zaměstnání žáků.  
 

 Ranní družina nebude žákům poskytována. 
 

 Při nedodržování stanovených hygienických pravidel, jejich opakovanému 
nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka je důvodem 
k nevpuštění žáka do školy nebo vyřazení žáka ze školní skupiny či přípravy. 
 
 

Stravování žáků školy 
 

 Stravování žáků škola zajistí v případě dostatečného počtu přihlášených strávníků.  
O zabezpečení stravování budou rodiče informováni.  
 

 Přihlášení žáka ke stravování bude součástí „Přihlášky“ žaka k osobní účasti na 
vzdělávacích aktivitách ve škole. 
 

 Stravování žáků bude probíhat za dodržení zvýšených hygienických podmínek, 
s dostatečnými rozestupy při vstupu do školní jídelny a rozestupy při konzumaci 
oběda. Jednotlivé školní skupiny se budou stravovat odděleně. 
 

 Při vstupu do školní jídelny budou žáci povinni použít dezinfekční prostředek. 
 

 V případě dostatečného počtu zájemců, škola žákům zabezpečí i svačinky.  
O zabezpečení svačinek budou rodiče informováni.      
 
  

Doporučení školy i zřizovatele 
 

 Pokud se Vaše dítě bude účastnit výuky ve školní skupině, vybavte ho větším počtem 
roušek (minimálně 2 roušky, sáček na uložení roušky), krémem na ruce a dezinfekční 
látkou. V případě krému na ruce a dezinfekční látky se jedná o doporučení, nikoli  
o nutnou podmínku pro účast ve škole. 
 

 Vysvětlete Vašim dětem nutná a nezbytná opatření, ke kterým škola přistupuje  
a které nastavuje pro zabezpečení jejich a Vašeho zdraví. 

Informace pro rodiče žáků, kteří nevyužijí možnosti, aby jejich děti byly 
přítomni výuky ve školních skupinách 

Z důvodu ochrany rizikových skupin žáků a rizikových rodinných příslušníků žáků sdílejících s nimi 
společnou domácnost bude výuka těchto žáků zajištěná pokračováním distanční výuky z domu.  


