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Ochrana zdraví a provoz ZŠ Klatovy, Čapkova ul. 

v období do konce školního roku 2019/2020 

 

Pohyb žáků ve škole se řídí těmito principy: 

1. Cesta do školy 

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými 

opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen rouška) a dodržování odstupů 

2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. 

 

2. Příchod ke škole a odchod ze školy 

Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. Pro 

všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.  

Žáci se shromažďují v určeném čase a v určených skupinách před určenými vchody do školy tak, jak 

budou následně společně ve třídách. Nepřistupují ke vchodu, pokud se zde shromažďuje jiná skupina 

(dodržují rozestupy). 

Žáky v určeném čase a před určeným vchodem do školy vyzvedává pověřený pedagogický pracovník. 

Při vchodu do školy si žáci vydezinfikují ruce (u žáků 1. stupně provádí dezinfekci pedagogický 

pracovník). Následuje přechod do určených tříd (žáci nechodí do šaten).  

V první den příchodu do školy předá zákonný zástupce žáka pedagogickému pracovníku podepsané 

Čestné prohlášení (viz Příloha č. 1), při účasti žáka na odpoledních zájmových aktivitách předá 

vyplněný a podepsaný formulář odchodů z těchto aktivit (viz Příloha č. 2) a aktuální telefonní číslo 

na zákonného zástupce pro případ okamžitého vyzvednutí žáka ze školy. Pokud rodič čestné 

prohlášení nepodepíše nebo ho zapomene doma, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. 

Odchod žáků ze školy probíhá v určeném čase určeným vchodem školy pod vedením pedagogického 

pracovníka. Pokud žáci neodcházejí společně s určenou skupinou na oběd či z oběda na odpolední 

zájmové činnosti, odcházejí samostatně od školy, popř. školní jídelny v souladu s krizovými nebo 

mimořádnými opatřeními. 

Z odpoledních zájmových činností mohou odcházet žáci sami nebo je může vyzvedávat pověřená 

osoba v souladu s podepsaným týdenním rozpisem odchodů žáka zákonným zástupcem. Osoba, která 

vyzvedává žáka z odpoledních zájmových činností, zazvoní na určené oddělení školní družiny u 

vchodu do školní družiny a vyčká příchodu žáka. 

 

3. Vstup do objektů školy 

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

Pedagogičtí pracovníci odvádějí žáky do tříd po skupinách. 
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Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít s sebou 

na den minimálně 2 roušky a igelitový sáček na uložení použitých roušek, dále igelitovou tašku 

na uložení bot ve třídě. (První den ve škole si žáci organizovaně ve skupinách vezmou všechny své 

věci ze šaten, přezůvky si budou nechávat ve třídě, ostatní věci si odnesou domů.) Žáci budou mít ve 

škole vymezené prostory, ve kterých se budou moci pohybovat. 

Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po 

prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem nevpuštění žáka do školy, resp. 

k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy. 

 

4. V budově školy 

Přesuny skupin žáků, pohyb po chodbách, návštěva toalet či společných prostor je organizována tak, 

aby byly minimalizovány kontakty jak mezi jednotlivými skupinami, tak jednotlivci včetně 

zaměstnanců školy. 

Při přesunech po škole a mezi jednotlivými objekty školy jsou dodržována pravidla v souladu 

s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. 

Po použití toalet si žáci důkladně myjí ruce mýdlem a provedou následnou dezinfekci rukou (u žáků 1. 

stupně provádí dezinfekci pedagogický pracovník).  

Skupiny žáků mohou v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními trávit část dopoledního 

nebo odpoledního pobytu ve škole venku. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo 

třídu nasadí roušky. Po návratu do třídy si důkladně umyjí ruce a použijí dezinfekci (u žáků 1. stupně 

provádí dezinfekci pedagogický pracovník).  

Ve škole je určená místnost pro izolaci osoby s podezřením na nákazu COVID-19. 

 

5. Ve třídě 

Neprodleně po příchodu do třídy, přezutí a příp. svlečení si žáci důkladně umyjí ruce a použijí 

dezinfekci (u žáků 1. stupně provádí dezinfekci pedagogický pracovník). 

Složení skupin žáků je stanoveno předem a je neměnné. Maximální počet žáků ve skupině je 15, jeden 

žák sedí samostatně v jedné lavici. 

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován 

rozestup nejméně 1,5 metru. Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se 

roušky nosit i ve třídě. Na sejmutí či nasazení roušky upozorňuje pedagogický pracovník. Po sejmutí 

si každý žák ukládá roušku do vlastního igelitového sáčku. 

Žáci si po každém vyučovacím bloku umyjí ruce ve své třídě, popř. vydezinfikují (u žáků 1. stupně 

provádí dezinfekci pedagogický pracovník). 

Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit 

vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku a který vychází ze 
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školního vzdělávacího programu. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků, které 

vychází ze vzdělávacího programu školní družiny. 

Ranní družina není poskytována. Výuka tělesné výchovy v běžné podobě není možná. 

Pedagogičtí pracovníci provádějí časté větrání tříd (doporučeno minimálně jednou za hodinu po dobu 

5 minut). 

 

6. 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, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), 

nesmí do školy vstoupit. 

Pokud žák bude vykazovat během pobytu ve škole některý z možných příznaků COVID-19, bude 

umístěn do samostatné místnosti a telefonicky budou kontaktováni zákonní zástupci s výzvou na 

okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola hygienickou stanici. Ostatní žáci budou 

přemístěni do jiného prostoru.  

Pokud se u zaměstnance školy projeví příznaky v průběhu práce, resp. vyučování, informuje vedení 

školy a školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky. Žáci budou následně umístěni do 

jiného prostoru.  

 

7. Pravidla pro poskytování stravování ve školní jídelně 

Žáci přecházejí ze školy do školní jídelny se svou skupinou a určeným pedagogickým pracovníkem 

v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. 

Před vstupem do prostoru jídelny si žáci důkladně umyjí ruce a použijí dezinfekci (u žáků 1. stupně 

provádí dezinfekci pedagogický pracovník). 

Veškeré jídlo, pití, příbory a tácy vydává personál školní jídelny. Strávníci si sami jídlo ani pití 

nenabírají. 

Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě i rozestupy mezi jednotlivými skupinami. 

Rouška se odkládá pouze při samostatné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního igelitového sáčku. 

Žáci, kteří odcházejí po obědě domů, se zbytečně nezdržují v prostorách školní jídelny a v souladu 

s krizovými nebo mimořádnými opatřeními odcházejí sami domů. Pedagogický pracovník opouští 

školní jídelnu společně s žáky své skupiny. 

 

8. Omlouvání nepřítomnosti žáků ve škole 

Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny 

informuje zákonný zástupce školu o důvodech nepřítomnosti žáka a o tom, zda bude žák nadále do 

skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka. 
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9. Osoby s rizikovými faktory 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 

a) Věk 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 

b) Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) 

s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou. 

c) Onemocnění srdce a/ nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, 

např. hypertenze. 

d) Porucha imunitního systému, např. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), při 

protinádorové léčbě, po transplantaci solidních orgánů a/ nebo kostní dřeně. 

e) Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m
2
). 

f) Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 

g) Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/ náhradu funkce 

ledvin (dialýza). 

h) Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 

 

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod 2 – 8 uvedený výše nebo 

pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje 

se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli 

o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. 

Při prvním vstupu do školy předkládá žák Čestné prohlášení (viz Příloha č. 1). Pokud zákonný 

zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. 

 

V Klatovech dne 20. 5. 2020 

 

PaedDr. Mgr. Dana Martinková, Ph.D. 

                                                                                        ředitelka školy 

 

 


