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Hygienické a organiza ční zásady po otev ření školy od 8. 6. 2020  

Cesta do školy a ze školy   

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují aktuální obecná pravidla chování 
stanovená krizovými opatřeními, zejména:  

Pravidla pro zakrytí dýchacích cest  

Všechny osoby jsou povinny používat ochranné prostředky dýchacích cest v souladu 
s aktuálním zněním opatření MZDR ČR. 

Výjimku tvoří osoby definované v mimořádném opatření MZDR ze dne 25. května 
2020, bod 2 písmeno e) (dále je „výjimka“). 

2.e) osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alternací duševního 
stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování 
zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest.  

Schopnost dodržet výše uvedené pokyny posoudí vyučující ve skupině.   

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 a pohyb p řed školou   

Před školou žáci tvoří předem určené a neměnné samostatné skupinky, které se 
navzájem nesetkávají, netvoří velké shromáždění. Žáci a doprovázející osoby 
dodržují odstupy, kromě členů společné domácnosti.   

Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu 
(není možno zajistit 2 metrové rozestupy).   

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

Časy příchodu žáků jsou zorganizovány tak, aby v jeden čas k budově školy dorazilo 
současně méně lidí.  

Vstup do budovy školy   

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

Pedagogové odvedou harmonogramem v určeném času žáky do tříd po skupinách, 
aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.   

Žák, který nedodrží stanovený čas, nebude do školy již vpušt ěn.   

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky (nevztahuje 
se na „výjimky“). 
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Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.  

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravi dla; jejich opakované 
nedodržování, po prokazatelném upozorn ění zákonného zástupce žáka, je 
důvodem k nevpušt ění žáka do školy, resp. k vy řazení žáka ze skupiny. 

V budov ě školy   

Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je 
nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak 
jednotlivci včetně zaměstnanců školy.   

Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 
1,5 metru).   

Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky 
(nevztahuje se na „výjimky“)  

Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány do tříd. Pokud jsou vám známy 
jakékoli alergické reakce na tyto p řípravky, oznamte to p ři nástupu do školy 
odpov ědné osob ě. 

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

Ve třídě   

Po příchodu do třídy je nutné umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a 
tekutým mýdlem) a následné použití dezinfekčního prostředku. 

Složení skupin žák ů se stanoví p ředem a je nem ěnné , je nutné vyhnout se 
jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.   

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 (nevztahuje se na „výjimky“)  

Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.   

Je nutné zajistit takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený 
odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru). Každý žák sedí v lavici samostatně.    

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

V každé třídě je nezbytné co nejčastěji větrat - min. jednou za hodinu po dobu 5 min.  
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Školní stravování   

Stravování bude zajištěno výhradně donesením vlastní stravy, pokud žák zůstává ve 
škole i odpoledne, bude mít namísto oběda další svačinu ve formě studeného balíčku 
(školní jídelna, která dováží obědy pro žáky ve škole v Červeném Kostelci, nevaří; 
pro žáky školy v Úpici, kteří dochází na obědy do školní jídelny při ZŠ Lány, není 
možné z organizačních a z hygienických důvodů využívat). Žák bez vlastní stravy 
nebude do školy moci p řijít. Škola nezajiš ťuje oh řívání donesených potravin.  

Před jídlem si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.   

Žáci dodržují se zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.   

Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst.   

Při podez ření na možné p říznaky COVID-19           

Nikdo s p říznaky 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 nutné umístit jej do 
samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité 
vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní 
žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s 
povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.  

Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, 
školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. 
Žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s 
povinným nošením roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného 
zaměstnance školy. 


