
PRAVIDLA PRO ORGANIZACI VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ OD 1.9.2020                    

S OHLEDEM NA COVID-19 

 

 Dopolední blok vyučování bude od 8 do 11.35 hodin (podle rozvrhu). 

 Odpolední blok vyučování bude od 12.30 do 14.10 hodin (podle rozvrhu). 

 Provoz školní družiny bude neomezen od 6 do 15.30 hodin 

 Žáci budou vpouštěni do školy takto: 

o od 6 do 7.45 h na zazvonění do školní družiny (ranní ŠD) 

o od 7.45 do 8 h na zazvonění do šatny (běžný začátek vyučování) 

o od 8 do 9 h na zazvonění do školy (vyučování od 9 hodin) 

 Jiným osobám než žákům je vstup do budovy zakázán! Zákonní zástupci mohou do 

budovy vstoupit jen v nejnutnějších případech po domluvě s konkrétním 

pracovníkem školy. Ústa musí mít vždy zakrytá rouškou nebo jiným ochranným 

prostředkem. 

 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým 

příznakům Covid-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak 

akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit! 

 Hygieně a příznakům infekčního onemocnění bude věnovaná zvýšená pozornost po 

celou dobu pobytu ve škole. 

 Všichni žáci i ostatní návštěvníci školy si po vstupu do budovy vydezinfikují ruce a 

odejdou do třídy.  

 Žákům školy a jejich pedagogům bude vyhrazena samostatná část budovy oddělená 

od provozu MŠ.  

 Pokud se u žáka během pobytu ve škole projeví příznaky související s Covid-19 (rýma, 

kašel, teplota, ztráta chuti a čichu, bolest hlavy) bude izolován v samostatné 

místnosti pod dozorem a ústa si musí zakrýt hygienickým ochranným prostředkem 

(pro tento případ bude mít každý žák ve škole jednu roušku v igelitovém sáčku). 

Ihned budou kontaktováni zákonní zástupci, aby si žáka neprodleně vyzvedli. Dále 

budou postupovat podle doporučení ošetřujícího lékaře.  

 Stravování je zajištěno v běžném režimu ve školní jídelně za dodržování zvýšených 

hygienických pravidel (viz dokument pro provoz ŠJ). 

 Provoz školy končí v 15.30 h, poté bude probíhat dezinfekce školních prostor.   

 

 

V Jetřichově 25. 8. 2020                                                            Mgr. Marie Hanzlíková 

                                                                                                             (ředitelka školy) 

 

 

 

 

 


