
 

 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE 
 

ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 
 

 

Pohyb žáků v základní škole se řídí těmito principy: 
 

Cesta do školy a ze školy 

 
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: 
 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).  

 
 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu 

žáka/členů společné domácnosti). 
 

Příchod ke škole a pohyb před školou 

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

 
 Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. 

 
 Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a vyzvedává je. 

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

 
 Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami. 

 
 Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. 

 
 Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

 
 Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. 

 
 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném 

upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny. 
 
Ve třídě 

 
 
 Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i 

předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). 
 

 V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 
metry. Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. 

 
 Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. 

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

 
 Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. 

 
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 žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je umístěn do samostatné místnosti a je kontaktován 
zákonný zástupce žáka s požadavkem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou 
hygienickou stanici. 

 
 



 

 

Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování 
 
 Pokrmy vydává personál. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory. 

 
 V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin. 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. 
 
 
Skupiny žáků 1. stupně a jejich vzdělávací aktivity 

 
 Základní školy zajišťují vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro žáky 1. až 

5. ročníku základní školy. 
 

 Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O 
zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020. 
 

 Základní školy zajišťují vzdělávací aktivity pro kmenové žáky své školy, kteří plní povinnou školní docházku. 
 

 Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.  
 

 Je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v jakém rozsahu budou 
realizovány. Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit 
vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části 
vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i 
formou vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední 
části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny. 
 

 Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka je zákonný zástupce povinen ho 
neprodleně omluvit. 
 

 Výuka tělesné výchovy v běžné podobě není možná. 
 

 Zařazení pohybových chvilek na protažení a relaxaci je doporučené, stejně jako pobyt ve venkovním prostředí na 
pozemku školy. Aktivity mimo areál školy nejsou možné. 



 
 
 

 


