
 
 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY 
 
Rodič a žák se seznámí s těmito pokyny a jsou povinni je dodržovat. Jedná se o 
důležitá opatření pro ochranu zdraví, věnujte jim tedy pozornost. Pro vstup žáka do 
školy je nutný podpis zákonného zástupce.  
I když žáci, rodiče a zaměstnanci školy budou dodržovat všechna bezpečnostní 
opatření, stále existuje riziko nákazy a s ním spojeného testování a karantény. Týká 
se pak nejen žáků ve skupině, ale i rodinných příslušníků a dalších osob.  

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, silná rýma, náhlá ztráta 
chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest aj., nesmí do školy 
vstoupit, při vstupu do školy bude žákům měřena teplota, pokud bude 
naměřena zvýšená teplota, žák nebude moci vstoupit do školy, škola informuje 
zákonného zástupce, ten zajistí okamžité vyzvednutí žáka, 
- pokud jsou příznaky způsobeny alergií, doloží zákonný zástupce potvrzení 
lékaře před nástupem, 
- pokud žák v průběhu výuky začne vykazovat některý z možných příznaků 
COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti, pedagog kontaktuje 
zákonného zástupce žáka, zákonný zástupce zajistí okamžité vyzvednutí žáka, 
o podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. 

 
Vzhledem k závažnosti situace, striktně stanoveným postupům, buďte prosím 

nanejvýš ohleduplní a děti se sebemenšími příznaky nechávejte doma. 
 
Školní stravování: 
Z důvodu kompletní rekonstrukce školní jídelny nebude do odvolání školní stravování 
pro žáky a zaměstnance školy v základní škole zajištěno. Děti si tedy budou muset 
nosit větší svačiny z domu. 
 
Při cestě do školy, ze školy a při pobytu před školou se na žáky vztahují obecná 
pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:  

- pro všechny osoby platí povinnost zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky 
(dále jen „rouška“) – pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 
metry 

- dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými 
opatřeními 

- minimalizovat velké shromažďování osob před školou 
 

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení: 



 
- vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům 
- všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky, 
- každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení 
roušky. 

 
Ve třídě: 

- neprodleně po přezutí, příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na 
ruce, 
- o povinnosti nošení roušky ve třídě rozhoduje vždy učitel skupiny, 
- složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, maximální počet dětí 
je 15, 
- při sejmutí roušky si každý žák ukládá roušku do sáčku. 

Vzdělávací aktivity žáků 2. stupně:  

Je zcela v kompetenci ředitelky školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací aktivity 
a v jakém rozsahu budou realizovány. Bude se především jednat o individuální nebo 
skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na 
vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení 
mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020, 
třídnické záležitosti, vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků aj. 
Tyto aktivity nebudou probíhat denně, o konkrétní docházce budou žáci informování 
na společné schůzce. 
 

Evidence docházky: 
- škola vede evidenci o docházce žáka do skupin, 
- omlouvání žáků probíhá v běžném režimu školy (elektronicky, telefonicky), 
- v případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od 

zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále 
do skupiny docházet, 

- absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka, 
- začátek a konec vzdělávacích aktivit během dne stanoví ředitel školy. 

 
Osoby s rizikovými faktory: 
Před nástupem žáka vyhodnoťte, zda žák nepatří do rizikové skupiny. Do rizikové 
skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod, nebo pokud některý z 
bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Rizikové 
faktory jsou vymezeny v dokumentu „Čestné prohlášení“. 
 
Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny: 
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do 
rizikové skupiny, rozhodují o účasti na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.  
 



 
Pokud se zákonný zástupce rozhodne tyto dokumenty nepodepsat, nebude žákovi 
osobní účast ve škole umožněna.  
Žák předá podepsaný dokument třídní učitelce/třídnímu učiteli. Pokud žák 
dokument neodevzdá, nebude mu osobní účast ve škole umožněna. Učitel/ka 
kontaktuje zákonného zástupce a žák samostatně odchází domů.  
 
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.  
 
Základní informace pro žáky a zákonné zástupce pro zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti při 
provozu základní školy (výňatek z metodiky MŠMT ze dne 30. 4. 2020), celé znění na 
http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss?highlightWords=manu%C3%A1l 

 
 

V Šitbořicích dne 1. 6. 2020  Mgr. Monika Ondroušková, ředitelka školy 

 

Čestně prohlašuji, že jsem se seznámil/a s bezpečnostními pokyny a o jejich 

dodržování jsem poučil/a své dítě.  

 

V Šitbořicích dne …………………….       ………………………………………………. 
            podpis zákonného zástupce 

http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss?highlightWords=manu%C3%A1l

		2020-06-01T15:55:09+0200
	Mgr. Monika Ondroušková




