
Pravidla pobytu ve š kole  
pro ž a ky 2. štupne  od 8. 6. 2020 

1) Obsah a forma aktivit budou voleny tak, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická 

opatření.  

2) Škola má k provozu (organizace výuky, dezinfekce, úklid) jasná pravidla, která je povinna 

dodržovat. Také žáci mají povinnosti, které bude škola vyžadovat, s ohledem na jejich 

bezpečnost a bezpečnost zaměstnanců.  

3) Při prvním vstupu do školy musí každý žák odevzdat čestné prohlášení (řádně vyplněné a 

podepsané zákonným zástupcem). Bez tohoto prohlášení nemůže být žák do školy vstoupit. 

Jakékoli změny ve zdravotním stavu žáka je zákonný zástupce povinen s okamžitou platností 

nahlásit škole. To samé platí v případě, že se žák setká s jakoukoli osobou vykazující příznaky 

onemocnění. 

4) Po vstupu do školy se každý žák přezuje a boty nechá na chodbě (bundu, kabát apod. si odloží 

až ve třídě na svém místě). Ve třídě bude každému žákovi změřena teplota. V případě 

zvýšené teploty bude žák umístěn do karanténní místnosti a budou kontaktování zákonní 

zástupci.  

5) Po celou dobu opatření žáci nesmí navštěvovat jiné třídy ani být v kontaktu s žáky z jiné 

skupiny.  

6) Každý žák musí být vybaven dvěma rouškami a sáčkem na uložení roušky. Při sejmutí roušky 

si ji žák uloží do sáčku. Žák musí mít roušku po celou dobu pobytu ve společných prostorách 

školy.  

7) Ve třídě budou sedět žáci podle pokynů vyučujícího (v rozestupu nejméně 2 metry). Roušku 

nemusí mít nasazenou žák ani vyučující, pokud budou žáci pracovat samostatně a sedět na 

určeném místě.  

8) Žáci si po příchodu do školy i po každém vzdělávacím bloku umyjí ruce a ve třídě si je 

vydezinfikují.  

9) Žáci musí dodržovat pokyny všech zaměstnanců školy. Pokud žák nebude dodržovat pokyny 

zaměstnanců školy, hygienická a karanténní opatření, budou neprodleně kontaktováni 

rodiče. Při opakovaném porušování těchto pravidel bude žák vyřazen z aktivity a od 

následujícího dne nebude vpuštěn do školy. 


