
 

OCHRANA ZDRAVÍ  A PROVOZ ZÁKLADNÍ  ŠKOLY  PETROHRAD 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  

 

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:  

Žáci budou čekat před školou v odstupech 2 metry a se zakrytými ústy a nosem.  

Učitelé si jednotlivé skupiny budou vyzvedávat takto: 

             1.skupina PhDr. Učíková Eva v 7,15 hod 

             2.skupina Šejnová Larisa v 7,20 hod 

Při odchodu ze školy se žáci a jejich doprovod nebudou v areálu školy zbytečně zdržovat.  

Pedagogičtí pracovníci budou žáky ze školy pouštět dle domluvy s rodiči – osobní vyzvednutí, samostatný 

odchod žáka, odchod na autobus. Žáky doprovodí ke vchodu do budovy školy.  

 

VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY   

Při prvním vstupu do budovy žák odevzdá podepsané čestné prohlášení a seznámení (viz příloha) 

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

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.  

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

Žáci budou rozděleni do skupin, které se nebudou potkávat.  

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 či přípravy.  

Po vstupu do budovy si žák desinfikuje ruce suchou desinfekcí za dohledu pedagoga, odchází do šatny, kde 

se přezuje a odloží svrchní oděv. 

 

Celá skupina si odchází umýt ruce vodou a mýdlem na WC opět za dohledu pedagoga a odchází do své 

třídy. 



 

Po opuštění šatny vchází do budovy druhá skupina s pedagogem a absolvuje stejný proces jako první 

skupina.  

 

V BUDOVĚ ŠKOLY   

Ranní družina není poskytována. 

Každá skupina má přidělenu třídu a sociální zařízení, které bude využívat. 

Přesuny skupin žáků a pohyb na chodbách je organizován v intervalech tak , aby se skupiny nepotkávaly.  

Za příznivého počasí budou žáci přestávky trávit venku – skupiny odděleně.  

Úklid a dezinfenkce toalet bude probíhat průběžně během dne.  

Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány do tříd.  

Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).  

 

Úklidový 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, je 

prováděno nejméně jednou denně.  

 

Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, je prováděna několikrát denně 

(např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách). 

Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.  

 

VE TŘÍDĚ   

 

Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné. Skupiny jsou tvořeny kmenovými žáky tříd 

(1.skupina žáci 1.a 4.ročníku; 2.skupina žáci 2.a 3.ročníku). Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, 

než k 25.5.2020. 

Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15, je dodržena zásada jeden žák v lavici ve třídě.  

 

V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).  

 

V průběhu 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. při skupinové práci), musí se roušky 

nosit i ve třídě. 

 

Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. 

 

Lavice jsou ve třídě  rozmístěny tak, aby byl odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru). Žáci si po 

každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.  

 

Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny zákonný 

zástupce žáka informuje o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.  



 

Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci. V dopolední části mohou vzdělávací a výchovnou 

činnost ve skupině zajistit i vychovatelé nebo asistenti pedagoga.  

 

Hodnocení.  Žákům poskytujeme srozumitelnou a účinnou zpětnou vazbu k dosahování pokroku. Proto 

upřednostňujeme hodnocení formativní před sumativním.  

 

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

 

 

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 bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn  do samostatné místnosti 

a bude kontaktován zákonný zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje 

škola spádovou hygienickou stanici.  

 

Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí v nejkratším 

možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu.  

 

 

RÁMCOVÁ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ 

 

Školní stravování – vydávání obědů při zajištění níže uvedených pravidel:  

 

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. A dále jsou zajištěny rozestupy mezi 

jednotlivými skupinami.  

 

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

 

Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce.  

 

Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.  

 

Obědy se přihlašují a odhlašují denně do 7,00 hodin. Není možné neodhlášené jídlo vydávat do jakýchkoli 

nádob k odnášení ze školní jídelny.  

 

Úhrady za stravné řešit pouze bezhotovostně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OSOBY S RIZIKOVÝMI FAKTORY  

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:  

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.  

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).  

 

 


