
 

Pokyny pro provozní podmínky základní školy v době konzultací žáků 6. až 9. ročníků  

ve dnech 8. až 19. 6. 2020 

Žákům 6. - 9. ročníků jsou umožněny individuální nebo skupinové konzultace (max. 15 žáků) za účelem 
objasnění, upevnění či zadání učiva, případně hodnocení práce za období vzdělávání na dálku, třídnických 
hodin, socializačních aktivit apod. 

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 o max. počtu 15), nikoliv 
doprovázejícím osobám. 

2. Při prvním vstupu do budovy školy, 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. Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce, která bude 
k dispozici ve škole.  

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

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

10. Žáci budou vyučujícími organizováni do maximálně 15 členných skupin. Jejich složení je s ohledem 
na občasný a krátkodobý charakter aktivit možno měnit a se skupinou žáků mohou také pracovat podle 
konkrétních potřeb různí pedagogičtí pracovníci.  

11. 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.   

12. 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). 

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

14. 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. 

          Zpracováno s použitím metodiky MŠMT. 

 

           V Hlučíně, dne 1. 6. 2020        Mgr. Martin Franek 

                             ředitel školy 
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