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Pravidla provozu základní školy při 
organizaci školních skupin  

od 25. 5. do 30. 6. 2020 
 

Konkrétní hygienická opatření související s návratem žáků do školy: 
 
Provoz školy 

Provoz školy je na základě prostorových a personálních podmínek stanoven následovně: 

 dopolední činnost: 8.00 -11.40 h. 

 odpolední činnost: 11.40 – 15.00 h. 
Po celou dobu pobytu ve škole budou žáci pod dohledem přiděleného pedagoga, který bude dbát 
na dodržování všech bezpečnostních pravidel. 
 

Cesta do/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 (rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, 
které brání šíření kapének).  

 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy 
nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).  

Škola při zahájení pobytu ve škole na tuto skutečnost žáky upozorní. 

 

Příchod ke škole, pohyb před školou a odchod ze školy 

Pohyb žáků před školou organizuje škola podle následujících principů: 

 Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; organizaci pohybu osob před školou 
zajišťují zaměstnanci školy. 

 Před školou dodržujte odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními 
(není nutné u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).  

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

 Organizace shromáždění žáků při příchodu do školy: 

 přihlášení žáci jsou rozděleni do školních skupin, vzhledem k zákazu slučování skupin se 
před školou žáci schází dle časového rozpisu pro jednotlivé skupiny, 

 u vchodu do školy proběhne u všech žáků dané skupiny vizuální kontrola zdraví žáků - 
zda žák nemá příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům 
COVID -19 a kontrola předepsaných ochranných pomůcek na celou dobu pobytu ve škole 
(viz dále), 

 pověřený pedagog. pracovník čeká na svou skupinu před budou školy (s tabulkou 
s názvem skupiny a jménem) a odvádí žáky po vstupní kontrole do školy, 

 Odchod žáků ze školy bude organizován přiděleným pedagogem, který se o skupinu stará, a 
to tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy. 

 Vzhledem k zákazu slučování skupin budou odchody žáků z odpolední činnosti probíhat 
individuálně na základě informací ze strany zákonného zástupce, a to nejpozději do 15.00 
hodin. 

 

Vstup do budovy školy 
 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům se zakrytými ústy a nosem. Doprovázející 

osoby mají vstup do areálu školy zakázán! 
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 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 na dobu 
dopolední, pokud se žák účastní odpolední skupiny, bude mít 1 roušku navíc. Kontrola počtu 
hygienicky vyhovujících roušek proběhne při vstupu do školy, pokud žák nebude mít 
požadovaný počet roušek dle plánovaného denního pobytu, nebude mu vstup do školy 
umožněn. 
Harmonogram výměny roušek (pedagog děti na výměnu upozorní): 
- Rouška č. 1 (od příchodu do max. 10:00 hodin)  
- Rouška č. 2 (od 10:00 hodin do oběda)  
- Rouška č. 3 (od oběda do 14:00 hodin). 

 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. 

 Při vstupu do školy provede žák dezinfekci rukou. 
 

V budově školy 
 Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěvu toalet či společných prostor budeme 

organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně 
zaměstnanců školy. 

 Při přesunech se řídíme odstupy 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru). 

 Ve společných a venkovních prostorách se žáci budou pohybovat jen na pokyn přiděleného 
pedagoga. Pokud budeme trávit přestávky venku, všichni si na celou dobu mimo třídu nasadí 
roušky. 

 Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, antibakteriálním mýdlem a dezinfekcí 
v dávkovačích a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. 

 Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.  

 Nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení 
rukou jsou umístěny v každé třídě, při vstupu do školy, do místnosti určené pro izolaci osoby 
s podezřením na nákazu COVID 19. 

 Bude zajištěno pravidelné větrání tříd a společných prostorů, což je zásadní preventivní 
opatření (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min). 

 Úklidový i pedagogický personál je informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě 
čištění a dezinfekce povrchů a předmětů. 

 Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy 
nacházejí, bude prováděno nejméně jednou denně. 

 Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, bude prováděna 
několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení 
ve společných prostorách). Vyhýbáme se alergenním prostředkům. 

 

Ve třídě 
 Po příchodu do třídy si žák neprodleně umyje ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou a 

tekutým mýdlem) a použije dezinfekci na ruce.  

 Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám 
ve složení skupiny žáků.  

 Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici 
ve třídě. Máme zajištěné takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený 
odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru). 

 Během pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je 
zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. 
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při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. Minimální rozestup mezi žáky (tedy i 
s nasazenou rouškou) je 0,5 m, jakýkoli fyzický kontakt mezi žáky je zakázán. 

 Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku (doporučujeme, aby měl každý žák jeden sáček 
na čisté a jeden sáček na použité roušky). 

 Žáci si po každém vzdělávacím bloku umyjí a vydezinfikují ruce. 

 Ve třídách pravidelně větráme (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min). 

 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 příznakům COVID-19 

(zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti nebo čichu, jiný příznak akutní infekce 
dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit 

 Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěný do určené izolační 
místnosti pod dohledem pedagogického pracovníka a kontaktován zákonný zástupce žáka 
s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou 
stanici. Ostatní žáci přejdou s pedagogickým pracovníkem do nové určené místnosti nebo změní 
aktivitu na pobyt venku s povinností nošení roušky, dokud není známý zdravotní stav 
indisponovaného žáka. 

 Pokud se u pedagogického pracovníka příznaky objeví v průběhu vyučování, školu opustí 
v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáky převezme nový 
pedagogický pracovník, který odvede žáky do nové určené místnosti, nebo změní aktivitu na 
pobyt venku s povinností nošení roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného 
pracovníka. 

 

Základní pravidla úklidu 

 Před otevřením školy byl proveden důkladný úklid a dezinfekce všech využívaných prostor. 

 Zvýšili jsme frekvenci dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou). 

 Pro čištění a dezinfekci používáme certifikované dezinfekční prostředky. 

 Zvýšenou pozornost věnujeme také dezinfekci školních lavic, stolů a povrchů, jako jsou např. 
kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky, čipové 
systémy, podlahy používaných prostor, WC apod. Po celou dobu platnosti epidemiologických 
opatření neprovádíme suchý úklid. 

 Zajistili jsme dostupnost nádob na likvidaci odpadů bezpečným způsobem (vyjímatelné 
jednorázové pytle). 

 Zaměstnanci úklidu byli poučeni o zpřísněných podmínkách úklidu. 
 

Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování 

 Školní jídelna bude v provozu a žákům přihlášeným k dobrovolné docházce a zaměstnancům 
školy poskytne teplou polední stravu v podobě polévky a hlavního jídla. Přihlašujete se 
standardně na portálu školní jídelny. 

 Jednotlivé skupiny žáků do jídelny přicházejí podle stanoveného časového harmonogramu, aby 
nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých skupin. Při stravování a pohybu v jídelně jsou 
zajištěny stejné bezpečné rozestupy jako ve třídě. 

 Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce a použije dezinfekci na ruce. 

 Roušku žáci odkládají pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. 
 
 

Osoby s rizikovými faktory 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.  
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2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) 
s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.  

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou 
např. hypertenze.  

4. Porucha imunitního systému, např.  
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),  
b) při protinádorové léčbě,  
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,  

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).  
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.  
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin 

(dialýza).  
8. 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 
naplňuje-li některý z těchto bodů jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 
 
Pokud žák patří do rizikové skupiny, doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili všechny rizikové 
faktory a o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách rozhodli s tímto vědomím.  
 
Jestliže zákonný zástupce pošle do školy žáka, který spadá do rizikové skupiny, nenese škola 
odpovědnost za případné důsledky z této skutečnosti plynoucí. 
 

Čestné prohlášení zákonného zástupce 

V den nástupu do školy (25. 5. 2020) doprovodí zákonný zástupce žáka do školy a předá čestné 
prohlášení pověřenému pedagogickému pracovníkovi. 
Podpisem tohoto čestného prohlášení zákonný zástupce potvrzuje: 

 neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění u svého dítěte (např. horečka, kašel, 
dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), 

 že se seznámil se skupinami osob s rizikovými faktory a zvážil tyto rizikové faktory 
při rozhodování o účasti svého dítěte na vzdělávacích aktivitách. 

Pokud zákonný zástupce tento dokument neodevzdá s nástupem dítěte dne 25. 5. 2020 ráno, 
nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. 

 

Skupiny žáků 1. stupně 

 Základní školy zajišťují vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví 
pro žáky 1. až 5. ročníku základní školy. 

 Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd 
jednoho ročníku. 

 Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s 
rozestupy mezi lavicemi viz část Ve třídě. 

 Složení skupin je neměnné od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje 
ředitel školy. 

 Žáka nelze do dobrovolné školní skupiny nahlásit později než 18. 5. 2020, žáka nelze zařadit 
do školní skupiny později než 25. 5. 2020. 

 

Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně 

 Základní škola zajišťuje vzdělávací aktivity pro kmenové žáky, kteří plní povinnou školní 
docházku. 

 Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den. 
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 Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je 
zajistit vzdělávání žáků v rozsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku (konkrétní 
aktivity žáků ve skupinách budou zajišťovat třídní učitelé). Cílem odpolední části je zajistit 
odpočinkové a relaxační činnosti žáků. 

 Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci. V dopolední části vzdělávací a výchovnou 
činnost ve skupině zajišťují asistenti pedagoga. Odpolední výchovnou a vzdělávací činnost 
zajišťují přednostně vychovatelé. Asistent pedagoga vedle činností uvedených v § 5 vyhlášky o 
vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů 
nadaných, provádí vzdělávací a výchovnou činnost směřující k získávání a upevňování 
vědomostí, dovedností a návyků žáků 1. stupně základní školy, a to na základě rámcových 
pokynů učitele vydaných v rámci výuky na dálku (toto ošetřuje ad hoc vyhláška MŠMT). 

 Ranní družina není poskytována. 

 Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka žádá škola ihned 
o informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále 
do skupiny docházet. V případě, že žák onemocní, musí zákonný zástupce před jeho 
opětovným nástupem do školy odevzdat škole aktualizované čestné prohlášení. V případě 
pochybností o žákově zdravotním stavu má škola povinnost kontaktovat příslušnou KHS. 
Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka. 

 Smyslem vzdělávacích aktivit v této době není primárně sběr podkladů pro hodnocení 
na vysvědčení. 

 Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná. 

 Zařazujeme pohybové chvilky na protažení a relaxaci. Aktivity mimo areál školy nejsou 
možné, stejně jako školy v přírodě či jiné obdobné aktivity. 

 

Ostatní odpolední aktivity a družina ve škole 

 Družina do konce školního roku již v provozu nebude. 

Všechny odpolední aktivity se budou řídit bezpečnostními pravidly vydanými MŠMT a MZČR. 

 

 

V Benešově nad Ploučnicí dne 20. 5. 2020 

Mgr. Jakub Zelený 

ředitel školy 
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