
 

Opatření přijatá v souvislosti s obnovením přítomnosti žáků 
ve škole pro třídnické hodiny a konzultace od 10. 6. 2020 do 
konce školního roku 2019/2020 
 

(žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je 
důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z výuky) 
 

PŘÍCHOD KE ŠKOLE A POHYB PŘED ŠKOLOU  

Před vstupem do školy je nezbytné:  

 před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými 
opatřeními  

 minimalizovat velké shromažďování osob před školou  

 při odchodu ze školy nesmí docházet k vytváření skupin osob před budovou školy 

VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY NEBO ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ  

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

 všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách školy roušky  

 je doporučeno, aby každý žák měl s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení 
sejmuté roušky 

 pohyb po budově školy je možný pouze ve vymezených prostorách  

V BUDOVĚ ŠKOLY  

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

 žáci mohou trávit přestávky venku, škola však nevykonává nad žáky, kteří opustí 
budovu školy dohled 

 před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky 

 třídy a toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, dezinfekcí 
v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou 

V UČEBNĚ  

 po příchodu do učebny, musí každý použít dezinfekci na ruce, doporučuje se i předchozí 
umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem) 

 optimální maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden 
žák v lavici v učebně  

 v průběhu pobytu ve třídě po dohodě nemusí žáci ani pedagogové 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 v učebně 

 při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku 

 žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své učebně 

 v učebnách bude probíhat časté větrání (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min) 

 vyučující vede evidenci o docházce žáků do školy formou seznamu účastníků konzultace 
v učebně  

 

 



 

RÁMCOVÁ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ V ZAŘÍZENÍ 

ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ  

 pokrmy vydává personál včetně čistých příborů, strávníci si sami jídlo a pití nenabírají 
a neberou si ani příbory  

 při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě  

 rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku 

 před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce  

 běžná hygienická pravidla jsou dodržována ve zvýšené míře 

PŘI PODEZŘENÍ NA MOŽNÉ PŘÍZNAKY COVID-19  

 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 

 pokud nezletilý žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné jej umístit do 
samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na nezbytnost 
okamžitého vyzvednutí žáka, zletilý žák opustí školu v nejkratším možném čase, s použitím 
roušky a požadovaného odstupu; o podezření informuje škola spádovou hygienickou 
stanici; ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt 
venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného 
žáka 

 pokud se objeví příznaky v průběhu práce resp. vyučování u zaměstnance školy, opustí 
zaměstnanec v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu školu; 
žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku 
s povinným nošením roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného 
zaměstnance školy.  

OSOBY S RIZIKOVÝMI FAKTORY  

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 
 věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami 

 chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou 
systémovou farmakologickou léčbou 

 onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, 
např. hypertenze 

 porucha imunitního systému, např. při imunosupresivní (steroidy, HIV apod.) či protinádorové léčbě, 
po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně  

 těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2) 

 farmakologicky léčený diabetes mellitus 

 chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin 
(dialýza) 

 onemocnění jater (primární nebo sekundární) 

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ, ŽE ŽÁK PATŘÍ DO RIZIKOVÉ SKUPINY  

 do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše 
nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti 

 doporučujeme, aby rodiče žáků zvážili tyto rizikové faktory, a pokud žák patří do rizikové 
skupiny, rozhodli o jejich účasti na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím 

 při prvním vstupu do školy předkládá žák prohlášení, která je možné podepsat (za nezletilého 
žáka podepíše zákonný zástupce) před vstupem do školy a které obsahuje vyjádření, že se žák 
písemně seznámil s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví 
a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, pokud žák 
uvedené prohlášení nepředloží, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna 


