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Pokyny pro žáky k organizaci výuky ve škole v červnu 2020 

Příchod ke škole a pohyb před školou 

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují aktuálně platná obecná pravidla chování stanovená 
krizovými opatřeními - zejména zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, pokud se nacházejí alespoň 
dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.  

Žáci se nebudou shromažďovat před budovou školy. Ihned po příchodu žáci vstupují hlavním vchodem 
do budovy.  

Čestné prohlášení 

Pro účast žáka ve škole je nutné, aby zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka podepsal 

čestné prohlášení  o tom, že se u žáka v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového 

infekčního onemocnění a že byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory. Pokud zákonný 

zástupce nebo zletilý žák tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. 

Vstup do budovy školy a pohyb v budově 

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, kteří se účastní výuky podle stanoveného rozvrhu. 

Žákům je zakázáno se shromažďovat v šatnách. Žáci budou vstupovat do školy hlavním vchodem  

a budou pokračovat přímo do učeben dle rozvrhu. V těchto dnech nebudou žáci povinni se přezouvat. 

V případě deštivého počasí však přezutí doporučujeme. 

Všichni žáci jsou povinni nosit po celou dobu pohybu ve společných prostorách roušky. 

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

Při pohybu na chodbách, návštěvě toalet a ve společných a venkovních prostorách se žáci pohybují tak, 
aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak mezi jednotlivci včetně zaměstnanců školy. 
Je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, kdy je to možné (nejméně 1,5 m). 

Za příznivého počasí doporučujeme trávit přestávky venku. V době výuky bude otevřen vstup  
do prostoru školního hřiště. 

V učebně 

Neprodleně po příchodu do školy, případně do učebny, musí každý použít dezinfekci na ruce.  

V lavici bude sedět nejvýše 1 žák.  

V průběhu pobytu ve třídě není všeobecně povinnost žáků ani pedagogů nosit roušku, pokud je 
zachován rozestup nejméně 1,5 metru (optimálně 2 metry). Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí 
se roušky nosit i ve třídě. Nošení roušek ve třídě v průběhu výuky se bude řídit pokyny vyučujícího. 

Žáci si po každé hodině vydezinfikují ruce ve své třídě.  
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Školní stravování 

V době přítomnosti ve škole je žákům umožněno školní stravování. 

Po vstupu do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce. 

U výdejního okénka a po celou dobu pobytu v jídelně jsou žáci povinni dodržovat rozestupy jako ve 
třídě.  

U každého stolu může sedět nejvýše jeden žák. 

Roušku žák odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.  

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 bude žák vykazovat některý z možných příznaků COVID-19 
- zletilý žák opustí v nejkratším možném čase školu a to s použitím roušky a požadovaného 

odstupu,  
- nezletilý žák bude umístěn do samostatné místnosti a bude kontaktován jeho zákonný zástupce, 

aby si žáka okamžitě vyzvedl, 
- o podezření bude škola informovat spádovou hygienickou stanici, 
- ostatní žáci budou umístěni do jiné místnosti nebo bude  změněna aktivita na pobyt venku s 

povinným nošením roušky.  
 

Všichni žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je 
důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z účasti ve škole. 
 
 
Zábřeh, 29. 5. 2020 

 


