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Vážení rodiče, milí žáci a děti, 

seznamte se, prosím, s pravidly, která pomáhají zajišťovat ochranu zdraví v naší škole v 

souvislosti s virovým onemocněním COVID 19. 

V úterý 1. září zahájíme slavnostně školní rok. Rodiče prvňáčků budou moci jít s dětmi 

do školy a vyfotit si je. 

Od středy 2. září platí pravidla stanovená pro naši školu: 

 Rodiče nesmějí z hygienických důvodů vstupovat s dětmi do školy a  s prvňáčky 

se rozloučí v prostorách šaten. 

 Pro návštěvy školy platí pokyny uvedené ve této směrnici: 

Na základě doporučení MŠMT č. j. MSMT-33469/2020-1 vydávám vnitřní směrnici 

upravující hygienická pravidla a pravidla výuky pro žáky, pracovníky školy, zákonné 

zástupce žáků a návštěvníky školy v souvislosti s výskytem viru COVID-19 

Pokyny pro naši školu, které jsou dány směrnicí: 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA OCHRANY ZDRAVÍ : 

 Od dětí a žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o 

bezinfekčnosti  

 Při ranním příchodu do třídy MŠ a do tříd v ZŠ si děti a žáci vždy umyjí ruce 

antibakteriálním mýdlem. Myjí si je také před jídlem a vždy po použití WC. Roušky 

mít děti, žáci ani zaměstnanci nemusí. (Za předpokladu, že jsou zcela zdrávi.)  

Děti do MŠ vodí rodiče, kteří mají povoleno zůstat ve škole jen po dobu nezbytně 

nutnou k předání dítěte vyučujícímu. 



 Děti, žáci i zaměstnanci školy dbají na zásady osobní a respirační hygieny – nutné 

kašlat a kýchat do jednorázových kapesníků, které neprodleně vyhodí a umyjí si ruce   

 Dětem a žákům, kteří jsou nachlazeni, ale nemají příznaky koronavirového 

onemocnění (rýma, běžné nachlazení bez teploty …) doporučuji ve škole nosit roušku, 

aby nešířili kapénkovou infekci. Ve třídách se pravidelně a v dostatečné míře větrá a je 

prováděna 2x denně dezinfekce společných prostor, které všichni využívají  

 Jestliže žák školy trpí chronickým nebo alergickým onemocněním, které má stejné 

příznaky jako infekční onemocnění, prokáže tuto skutečnost potvrzením od lékaře. 

 Zákaz vstupu do školy mají děti a žáci  se zvýšenou teplotou.  

 Nemocné dítě nebo žáka, který má teplotu, nesmějí rodiče poslat do školy. 

 Dítě nebo žák, u kterého se během vyučování objeví příznaky virového 

onemocnění, je odveden do izolační místnosti, kterou bude prostor kabinetu 

v prvním patře ZŠ, kde je pod dohledem pracovníka školy do doby, než si ho 

vyzvednou zákonní zástupci nebo jimi pověřená osoba. Ihned dostává roušku. 

 Zákonný zástupce je povinen zajistit co nejrychlejší odchod nemocného dítěte 

nebo žáka ze školy a musí o onemocnění svého dítěte informovat dětského lékaře. 

 Pokud je u žáka nebo dítěte zjištěn koronavirus, oznámí zákonný zástupce tuto 

skutečnost neprodleně ředitelce školy na tel. 603 158 699 zprávou sms. Ředitelka 

školy kontaktuje KHS, která stanoví další opatření. O těchto opatřeních informuje 

ředitelka školy zákonné zástupce žáků a zřizovatele. 

 Cizím osobám je vstup do školy zakázán. V případě potřeby si zákonní zástupci 

domlouvají předem telefonické schůzky s pedagogickými pracovníky. Místo jednání 

určí pracovník školy. Bez předchozí domluvy není vstup do budovy osobám, které 

nejsou dětmi, žáky nebo zaměstnanci školy, povolen. 

 U pořádání hromadných akcí si škola vyhrazuje právo stanovit hygienická opatření 

podle aktuální situace s šířením COVID-19. 

VÝUKA 

 V případě, že je v karanténě pouze část třídy – méně než 50% žáků, probíhá 

výuka stávajících žáků běžným, prezenčním způsobem. Škola nemá povinnost žáky, 

kteří jsou v karanténě nebo jsou nemocní, vzdělávat distančně a postupuje se jak 

v běžné situaci, kdy děti a žáci nejsou přítomni ve škole, např. z důvodu nemoci.  

Škola může těmto žákům poskytnout podporu na dálku.  

 

 Je–li z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo 

plošným opatřením MZd zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné třídy 

(I. nebo II.), škola poskytuje pro tuto třídu vzdělávání pouze distančním 

způsobem. 

 

 Druhá třída se vzdělává dál prezenčním způsobem.  

 



 Je–li zakázaná přítomnost všech dětí/žáků ve škole, přechází na distanční výuku celá 

škola, kdy škola distanční výuku přizpůsobí podmínkám jednotlivých dětí a žáků a 

také personálním a technickým možnostem školy.  

 

 

 Žákům je nabízeno bezplatné doučování podle možností školy. 

 

STRAVOVÁNÍ  

 Strava je zajišťována školní jídelnou, děti z MŠ se stravují po celý den pobytu v MŠ 

v prostorách své třídy u stolečků, pod dohledem vyučujících a za dodržování 

podmínek, které jsou stanovené ve směrnici  

 

 Žáci ze ZŠ přecházejí v době oběda do prostor školní jídelny, kde si umyjí ruce před 

jídlem antibakteriálním mýdlem, nají se pod dohledem pedagoga, který vykonává 

dohled a ihned po jídle odcházejí do třídy na vyučování nebo do školní družiny 

 

 

 V prostorách školní jídelny ani nikde jinde se děti a žáci společně zbytečně nezdržují 

 

AKCE ŠKOLY 

 Ve škole budou probíhat kulturní programy nebo projektové dny za dodržování 

hygienických podmínek a opatření, která jsou dána MZ (odstup 2 m, mytí rukou, 

větrání atd.) – vše v závislosti na aktuální epidemiologické situaci podle „semaforu“ 

MZd. 

 

 

Účinnost od 1. 9. 2020 

V Rybné nad Zdobnicí dne 24. 08. 2020  

Mgr. Jitka Dytrtová 

ředitelka školy  

 


