
 

 
 
 
 
 

 
 

Organizační a hygienické pokyny platné od 1. 9. 2020 
 

1.  Škola je pro žáky otevřena od 7:15 hod.  
2.  Při 1. vstupu do školy nemusí mít žáci prohlášení o bezinfekčnosti. 
3.  Cizím osobám a zákonným zástupcům je vstup do budovy školy a školní družiny povolen  

pouze v naléhavých případech a s rouškou na ústech. 
4.  Od 11. 9. 2020 je povinné nošení roušek ve společných prostorách školy mimo učebny a třídy! 
5.  Žáci mají ve škole u sebe pro nenadálé případy sáček s čistou rouškou. 
6.  Žáci vstupují do školy průběžně, jdou přímo do svých tříd, neshromažďují se před vchodem! 
7.  Žáci s příznaky infekčního onemocnění (kašel, rýma atd.) nemohou do školy vstoupit. Pokud 

se příznaky projeví během vyučování, budou zákonní zástupci kontaktováni a požádáni 
k neprodlenému vyzvednutí dítěte ze školy. 

8.  Hlavním vchodem do budovy školy přichází žáci 6. B, 6. C, 7. A, 7. C, 8. B, 8. C, 9. A, 9. B 
a 9. C. 

9.  Vchodem ze školní zahrady přichází do hlavní budovy žáci 2. A, 4. A, 5. A, 6. A, 7. B a 8. A. 
10. Do budovy školní družiny vstupují hlavním vchodem žáci 1. A, 1. B a 3. A. 
11. U vstupu do budovy školy a školní družiny, v každé učebně, jídelně, oddělení ŠD, sociálním   

zařízení (WC) a u tělocvičny jsou v nádobách s dávkovačem k dispozici prostředky k dezinfekci 
rukou. 

12. Od 7:15 hod. do 7:50 hod. konají dohled nad žáky na pavilonech hlavní chodbě a školní družině 
správní zaměstnanci školy. 

13. Po příchodu do třídy si žáci důkladně umyjí ruce a osuší jednorázovými ručníky. 
14. O přestávkách mezi jednotlivými vyučovacími hodinami se žáci zdržují ve svých třídách nebo 

před nimi. Není dovoleno navštěvovat žáky z jiných tříd. 
15. Do odborných učeben a zpět do třídy přechází žáci pouze za doprovodu vyučujícího. 
16. Na konci vyučovací hodiny v odborné učebně provede každý žák dezinfekci svého pracovního 

místa. 
17. Do jídelny odchází žáci pouze s vyučujícím a neshromažďují se na hlavní chodbě. 
18. Před vstupem do jídelny si žáci důkladně umyjí ruce. 
19. V jídelně sedí žáci u stolů po třídách. 
20. Jídlo včetně příboru si žáci odebírají na předem připravených podnosech. 
21. Po obědě odnesou podnos s nádobím na předem určené místo a s vyučujícím odchází zpět do 

třídy nebo domů. 
22. Po skončení vyučování se nezdržují v prostorách školy a školní družiny a výše uvedenými 

vstupy opouští budovy. 
Pokud některý z výše uvedených pokynů je v rozporu se platnou verzí ŠŘ, je mu nadřazen! 
Změna organizačních a hygienických pokynů vyhrazena. 
 
Aktualizováno 10. 9. 2020          Mgr. Martin Franek  
                                                                     ředitel školy 
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