
Pravidla pro přítomnost žáků 1. stupně a ostatních osob ve škole 
 
V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 25. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 
z 1. stupně ve školní budově. 
 
V souladu s právními předpisy vydávám tuto vnitřní směrnici, která určuje pravidla pro pobyt žáků a 
zaměstnanců v budově školy. 

 

Žáci 
 

Před vstupem do budovy 

Každý žák má s sebou dvě roušky a igelitový sáček pro odložení použité roušky a v první den Čestné 
prohlášení. 

 

Vstup do budovy – vchod do přístavby (NE vchodem u vrátnice) 

Vstupují do budovy školy tak, jak přijdou, případně v rozestupech po jednom pod dohledem určeného 
pracovníka. U vstupu do školy si pod dohledem určeného pracovníka dezinfikují ruce dezinfekčním 
prostředkem a odejdou do určené šatny, kde se přezují.  

Z šatny poté odejdou do určené učebny. 

 

Pobyt v budově 

Skupiny žáků jsou určeny ředitelem školy a jsou po celou dobu vzdělávacích aktivit 1 neměnné a převážně se 
po celý čas zdržují v určené učebně. Skupiny jsou rozděleny podle tříd.  

Žáci neopouštějí učebnu bez svolení určeného pedagogického pracovníka. Pokud ji chtějí opustit, sdělí 
určenému pedagogickému pracovníkovi důvod opuštění a po budově se pohybují s nasazenou rouškou. Po 
návratu do učebny si vydezinfikují ruce připraveným prostředkem. V případě, že jde žák na WC, je povinen 
si po použití toalety řádně umýt ruce mýdlem a po vstupu do třídy si ruce opět vydezinfikovat. 

O přestávce se žáci zdržují v učebně nebo na chodbě na patře, kde mají učebnu. Pokud jsou žáci na chodbě, 
mají nasazenou roušku. Pokud jsou v učebně a dodržují předepsané rozestupy, nemusí mít roušku. 

Strava je školou žákům zajištěna. K odběru stravy se strávník musí přihlásit vyplněním přihlášky, která bude 
platná pouze po dobu platnosti vyhlášených opatření. Cena stravy se neliší od ceny při běžném provozu 
školy. Odhlašování stravy si zajišťuje přihlášený strávník sám na terminálu nebo na internetu. Ve výdejně 
stravy se dodržují zvýšená hygienická opatření podle pokynů ministerstva zdravotnictví a školství. Výdej 
stravy bude v době od 1130 do 1300 hod. Před a po jídle si žák umyje ruce mýdlem. 

Rozvrh vzdělávacích aktivit je v čase 800– 1130 h a poté následuje družina od 1130 – 1630 hodin.2 Ranní 
družina není poskytována. Aktivity a dohled na žáky vedou pedagogičtí pracovníci dle určeného rozpisu. 
V učebně budou žáci od sebe vzdálení 2 metry (minimálně 1,5 m). V tomto případě nemusí mít přítomné 
osoby v učebně roušku. 

Žáci přítomni na dopoledních aktivitách mají s sebou všechny pomůcky, které budou potřebovat. Žákům je 
zakázáno si pomůcky v průběhu přípravy půjčovat. 

 

Pobyt mimo budovu v době vzdělávacích aktivit, družiny 

Žáci se pohybují venku pod vedením pedagogických pracovníků podle pravidel platných v dané době.  

                                                      
1 Vzdělávací aktivita – pod vedením pedagogického pracovníka plní žáci úkoly zadané v rámci distanční výuky. 
2 Čas vzdělávacích aktivit a družiny se bude překrývat z důvodů oddělení skupin při stravování. Žák, který nejde na 
oběd končí v 11.30h. 



Opuštění budovy – přes vrátnici 

Žáci odchází v předepsaných rozestupech po ukončení vzdělávacích aktivit nebo družiny přes vrátnici.  

 

Zákonní zástupci 
 
V termínu určeném vládou (do 18.5.) vyjádří svůj zájem, aby jejich dítě docházelo do školy, na stravování a 
do družiny.  

Bude-li žák přihlášen, zajistí jeho docházku do školy a v případě, že žák nebude od určitého data chodit, 
oznámí to třídnímu učiteli. 

Pokud se přihlášený žák nebude některý den účastnit výuky nebo družiny, omluví nepřítomnost žáka 
zákonný zástupce předepsaným způsobem. Nepřítomnost ve výuce se nezapočítává do absence žáka. 

Pokud přihlášený žák nepůjde v určitý den na oběd, musí ho zákonný zástupce odhlásit dle pravidel (48 
hodin předem). 

Vyzvedne si své dítě, které bude jevit známky onemocnění bez odkladu ze školy. Dítě bude umístěno před 
jeho příchodem mimo kolektiv ostatních dětí. O onemocnění dítěte bude rodič telefonicky informován. 

 
 
 
 
V platnosti od 18. 5. 2020 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Vladimír Soukop, v.r. 
 ředitel školy 
 


