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PROVOZ ŠKOLY A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ  OD 11. 05. 2020 DO ODVOLÁNÍ  

 
POHYB OSOB PŘED ŠKOLOU 

• Časy příchodů a odchodů jednotlivých skupin žáků jsou odstupňovány;  

 skupina A v 7, 50 hod 

 skupina B v 7, 55 hod. 
• Žáci se shromažďují před školou pouze v čase určeném pro jejich skupinu;  
• Žáci mohou vstoupit 11. 5. do budovy pouze po odevzdání čestného prohlášení; 

 Určený pedagogický pracovník si žáky vyzvedává před školou;  
• Žáci nebudou přezouvat, ale přesunou se do určené třídy.  
• Do školy vstupují osoby se zakrytými ústy a nosem; každý žák bude mít dvě roušky                      

a sáček na odložení použité; 
• Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám;  
• Všechny osoby vstupující do školy použijí dezinfekci na ruce umístěnou v bezdotykovém 

dávkovači u vstupu do školy;  
• Určený pedagogický pracovník odvádí žáky své skupiny do určené třídy.  
 

V BUDOVĚ ŠKOLY 
• Škola vymezí prostory pro pohyb jednotlivých skupin žáků;  
• Jednotlivé skupiny žáků budou umístěny v učebnách, každá skupina bude mít určenou 

učebnu, která se nebude měnit;  
• Každá skupina bude mít určené toalety, které bude navštěvovat;  
• Přestávky jednotlivých skupin budou v odlišných časech, mezi přestávkami dojde                      

k dezinfekci toalet;  
• V každé učebně a na všech toaletách budou umístěna mýdla, dezinfekce na ruce                          

a jednorázové papírové utěrky;  
• Každý den bude provedeno důkladné čištění všech místností, kde se nacházejí žáci, 

pedagogové a další zaměstnanci školy;  
• Několikrát denně bude provedena dezinfekce povrchů a předmětů, které používá větší 

počet lidí;  
• Při přesunech žáků budou dodržovány odstupy 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 

1,5 m);  
• Před opuštěním třídy si všichni žáci nasadí roušky na celou dobu pobytu mimo třídu.  
 

VE TŘÍDĚ 
• Po vstupu do učebny si žáci umyjí a vydezinfikují ruce;  
• V každé lavici bude sedět 1 žák, místa se nebudou měnit;  
• Po každém bloku vzdělávacích aktivit si žáci umyjí nebo vydezinfikují ruce;  
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• O nošení roušek v průběhu vzdělávacích aktivit rozhoduje přítomný pedagogický 
pracovník;  

• V učebnách bude zajištěno časté a pravidelné větrání);  
• V případě příznivých povětrnostních podmínek a v přítomnosti pedagogického dozoru je 

možné trávit přestávky venku (pouze v areálu školy), dle časového harmonogramu;  
• Po ukončení vzdělávacích aktivit určený pedagogický pracovník odvede žáky na oběd, 

nebo ke vchodu, odkud žáci bez zbytečného prodlení odcházejí domů.  
 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ 
• Před vstupem do školní jídelny si žáci umyjí ruce a použijí dezinfekci na ruce umístěnou  
• v dávkovači u vstupu do jídelny;  
• Do jídelny bude umožněn vstup vždy právě 1 skupině žáků;  
• Mezi skupinami budou časové rozestupy;  
• Mezi žáky budou zachovány rozestupy jako ve třídě;  
• Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo ani pití nenabírají              

a neberou si ani příbory;  
• Rouška se odkládá při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku;  
• Určený zaměstnanec stravování bude strávníkům k dispozici při manipulaci s nápoji             

a bude průběžně zajišťovat úklid a dezinfekci stravovacích prostor;  
• Určený pedagogický pracovník odvede žáky z jídelny ke vchodu, odkud žáci                               

bez zbytečného prodlení odcházejí domů 
 

PŘI PODEZŘENÍ NA MOŽNÉ PŘÍZNAKY COVID-19 
• Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům 

COVID19 (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.  

 
PROVOZNÍ DOBA ŠKOLY OD 11. 05. 2020 

ST a PÁ  7:50 – 11:30 hodin 
 
Vypracováno na základě dokumentu MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol  
v období do konce školního roku 2019/2020“. 
 
V Kladně dne 11. 5. 2020 
 

Mgr. Blanka Vondrová 
     ředitelka školy 

 


