
 

Hygienická pravidla pobytu žáků ve škole 

 

I. Pobyt před školou a vstup do školy 

1. Před školou žáci dodržují odstupy 2 metry v souladu s doporučením MŠMT. 

2. Žáci vstupují do školy pouze v čase, který pro jejich třídu určila škola a se přesunují přímo do 

své třídy.  

a. 1. a 2. ročník 7:40 

b. 3. a 4. ročník 7:50 

c. 5. ročník 8:00 

3. Žáci mají při přesunu do třídy zakrytý nos a ústa rouškou a dodržují bezpečnostní rozestupy. 

4. Žáci si přezují boty a odloží bundy na místě k tomu určeném ve třídě. 

5. Neprodleně po přezutí si žáci důkladně umyjí a vydezinfikují ruce.  

6. Vstup do vnitřních prostor školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.  

7. Rodiče, kteří vyzvedávají žáky z odpoledního bloku, vstoupí do vestibulu školy pouze na dobu 

nezbytně nutnou pro nahlášení jména žáka na vrátnici. Následně budovu opustí a na žáka 

čekají před budovou školy. 

8. Přítomnost více než tří rodičů ve vestibulu školy je zakázána. 

9. Rodiče uvnitř vestibulu zachovávají minimální rozestup 2 metry a mají nasazenou ochranu 

úst i nosu (roušku nebo respirátor).  

10. Do budovy školy je zakázaný vstup všem osobám, které vykazují jakékoliv příznaky nákazy 

respiračním onemocněním včetně specifických příznaků známých pro COVID-19 (náhlá ztráta 

chuti a čichu, kožní projevy, …).  

11. Účast žáka na vzdělávání ve škole je zakázána, pokud neodevzdal řádně vyplněné a 

zákonnými zástupci podepsané čestné prohlášení. 

II. Pohyb žáků a pedagogů v budově školy 

1. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. 

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

3. 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. 

4. Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor jsou 

organizovány tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak zaměstnanci 

školy. 

5. Ve společných a venkovních prostorách se třídy střídají dle rozpisu. 

6. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.  

7. Pracovníci školy v průběhu pobytu žáků ve třídách i ve společných prostorách, pokud je to 

možné z hydrometeorologických a technických důvodů, často větrají.   

III. Pobyt žáků ve třídě 

1. Neprodleně po jakémkoliv příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce nebo 

důkladně umýt ruce. 

2. 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.  



 

3. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.  

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

5. Před opuštěním třídy si žák i vyučující nasadí roušku.  

 

IV. Pohyb žáků a pedagogů v jídelně při stravování 

1. Žáci, kteří ve škole tráví pouze dopolední blok a nestravují se zde, mají vstup do jídelny 

zakázaný.  

2. Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a 

neberou si ani příbory. 

3. V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování jsou 

zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. Jsou zajištěny bezpečnostní rozestupy mezi 

jednotlivými skupinami 

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

5. Bezprostředně po vstupu do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce. 

6. Žák se pohybuje po jídelně pouze v místech určených dohledem pro jeho skupinu. 

 

V. Při podezření na možné příznaky COVID-19 

1. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné 

místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.  

2. Zákonný zástupce je povinen si žáka po upozornění školy bez zbytečného prodlení 

vyzvednout a zajistit mu lékařské vyšetření. 

3. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.  

4. Ostatní žáci jsou následně umístěni do jiné místnosti s povinným nošením roušky, dokud není 

známý zdravotní stav indisponovaného žáka.  

5. Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, informuje 

okamžitě vedení školy a po tom, co vedení školy zajistí dohled nad skupinou žáků, které měl 

tento vyučující na starosti, opustí školu v nejkratším možném čase s použitím roušky a 

požadovaného odstupu.  


