Pravidla pro žáky přítomných ve výuce v době pandemie COVID 19
Tato pravidla jsou určena pro výuku v době mimořádné situace a jsou v souladu s metodikou
MŠMT vydanou dne 30. 4. 2020.
A) Příchod do školy a výuka
1. Žák je povinen respektovat pokyny učitele ke všem pravidlům obsažených ve směrnici
školy k organizaci výuky v době pandemie.
2. Žák přichází před školu maximálně 10 minut před zahájením výuky své skupiny a
dodržuje předepsané rozestupy 1,5 – 2 m. Netvoří skupinky a hloučky s ostatními
spolužáky.
3. Žák vyčká před školou na svého vyučujícího, na jeho vyzvání vchází do školy.
V prostoru za hlavním vchodem se přezuje do bot určených k pohybu po škole, které
si přinesl z domova. Boty „na ven“ si uloží do sáčku a ten vezme sebou do třídy.
4. Šatní skříňky je zakázáno používat. Rovněž zakázán je i vstup do šaten.
5. Při vstupu do třídy si každý žák ihned umyje a poté dezinfikuje ruce.
6. Ve společných prostorách nosí všichni žáci roušky.
7. Každý žák bude mít na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení.
8. Pokud žák roušku sejme, ihned si ji ukládá do sáčku.
9. Ve třídě nemusí mít žáci roušky, pokud zachovají rozestup 2 metry (nejméně 1,5m)
10. Po každém vzdělávacím bloku a při každém použití WC si žáci dezinfikují ruce.
11. Ruce si každý žák dezinfikuje sám. Dezinfekce je v plastových nádobách
s rozprašovačem a je zakázáno ji používat jinak než k účelu tomu určeném. Je např.
zakázáno stříkat ji do prostoru nebo po jiném spolužákovi.
12. Žáci se budou pohybovat jen v dané třídě, na chodbě jen při použití záchodu či
odchodu ven a vždy s rouškou.
13. Velkou přestávku bude mít každá skupina v jiný čas a bude ji trávit venku.
14. Při přesunech jsou žáci povinni stále dodržovat rozestupy 1,5 – 2 metry a používat
roušku.
15. Po ukončení výuky odcházejí žáci společně s vyučujícím k hlavnímu vchodu, zde se
přezují a opouštějí ihned školu. Přezůvky si odnášejí domů. Ti žáci, kteří se případně
budou stravovat ve školní jídelně, vyčkají odchodu spolužáků a se svým vyučujícím se
poté přesouvají do jídelny. Vše probíhá při dodržení předepsaných rozestupů.
16. Pokud se u žáka objeví příznaky onemocnění COVID -19, ten je povinen respektovat
pokyny vyučujícího a opustit výukovou skupinu.
B) Školní stravování
1. Po ukončení výuky budou žáci příslušné skupiny – účastníci školního stravování
odcházet se svým vyučujícím do jídelny.
2. Příslušný vyučující zajistí dohled nad žáky své skupiny a žáci jsou povinni jeho pokyny
respektovat.
3. Žák nesmí vstupovat do jídelny, pokud jsou v ní přítomni ještě žáci jiné výukové
skupiny.

4. Talíře a lžíce na polévku budou připraveny na stolech pro jednotlivé strávníky, žáci si
je sami brát nemohou. Musí také zůstat sedět na místě, kde byl talíř připraven. Je
zakázáno místo u stolu měnit.
5. Pokrm a příbor bude vydáván personálem jídelny.
6. V jídelně bude přítomna vždy jen jedna výuková skupina.
7. Žáci budou dodržovat stejné rozestupy jako ve třídě (1,5 – 2 m) – např. i u výdejního
okénka a u okénka pro odkládání špinavého nádobí.
8. Při konzumaci oběda roušku odkládají.
9. Po obědě žáci ihned opouštějí prostory školy nebo odcházejí do družiny
C) Družina
1. V případě zájmu se žák může účastnit odpolední družiny a je povinen dodržovat
stejná pravidla a opatření, jako při výuce.
2. Po ukončení družiny žáci ihned opouští budovu školy.
3. Účastníky družiny mohou být ti, kteří byli pravidelnými účastníky družiny již před
pandemií.

