
 

Pokyny pro provozní podmínky základní školy v souvislosti s přítomností žáků 1. stupně a 9. ročníků ve škole. 

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

1. Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům (skupinám žáků), nikoliv doprovázejícím osobám. 

2. Při vstupu do budovy školy, dne 11. 5. (9. ročník) a 25. 5. (1. stupeň), odevzdá žák vyučujícímu vyplněné 
čestné prohlášení, viz příloha č. 1. 

3. Žáci budou mít před vstupem do školy zakrytý nos a ústa ochrannými prostředky (rouška, ústenka apod.). 

4. Před vstupem do školy a o přestávkách budou žáci dodržovat mezi sebou dvoumetrové odstupy.  

5. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na úschovu roušek při jejich sejmutí. 

6. Všichni žáci i zaměstnanci školy budou nosit  ve společných prostorách roušky, ústenky apod. 

7. K odložení svrchního oděvu a přezutí využijí žáci jako obvykle místa k tomu určená. 

8. Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce, která bude k 
dispozici ve škole.  

9. Žáci budou mít přesně určené prostory, ve kterých se mohou pohybovat.  

10. Žáci budou vyučujícími organizováni do maximálně 15 členných skupin. Jejich složení je po dobu 
prezenčního vzdělávání/konzultací a během odpolední zájmové činnosti neměnné! Složení skupin se žáci 
dozví nejpozději ve čtvrtek 7. 5. (9. ročník) a v pátek 22. 5. (1. stupeň). 

11. Pro jednotlivé skupiny budou  rozvrženy časy příchodu, rozvrh hodin, učebny, stravování ve školní jídelně 
a odchod ze školy tak, aby se tyto skupiny navzájem nepotkávaly. Harmonogram se žáci dozví rovněž 
nejpozději ve čtvrtek 7. 5. – 9. ročník, pátek 22. 5. – 1. stupeň.   

12. Ve třídách budou žáci sedět po jednom v lavici tak, aby byl mezi nimi zachován odstup 2 metry. 

13. Během pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud bude zachován rozestup 
2 metry. Pokud dojde k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí žáci a vyučující nosit roušku i ve 
třídě.   

14. Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. Doporučuje se i předchozí 
umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). 

15. V každé třídě bude nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min). 

16. Za příznivého počasí budou žáci trávit přestávky venku v prostorách mezi pavilony a na školním hřišti. 
Za nepříznivého počasí zůstávají ve třídě. 

17. Žáci budou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, 
po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, bude důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. 
k jeho vyřazení ze skupiny. 

18. Po skončení vyučování budou mít žáci 1. stupně možnost stravování ve školní jídelně. Škola povede evidenci 
o docházce žáků do školy.  

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

prostřednictvím Bakalářů/E-mailu požadovat informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti. 

Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.  

20. Provozní doba školy: dopoledne 7:50 – 12:00 hod., odpoledne 12:00 – 16:00 hod. 

       

             Zpracováno s použitím metodiky MŠMT. 

             V Hlučíně, dne 5. 5. 2020                    Mgr. Martin Franek 

                  ředitel školy 
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