
Organizační a hygienická pravidla pro pohyb žáků v základní škole od 1. 9. 2021 
 
1. Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. 
2. Vstup do budovy školy je umožněn žákům s chirurgickou rouškou nebo respirátorem. 

Následuje okamžité přezutí, dezinfekce rukou a přesun do určené třídy.  
3. Zákonní zástupci, nebo jimi pověřené osoby předávají nebo vyzvedávají své děti před školou. 
4. Vstup a pohyb osob je v budově školy omezen. Pro pohyb zákonných zástupců žáků  

a dalších osob uvnitř budovy školy je vymezena zóna ve vestibulu školy, do níž je vstup 
umožněn pouze osobám v respirátoru, a to až po vyzvání ke vstupu. Přicházející osoba 
komunikuje se zaměstnancem přes komunikační panel. 

5. Při cestě do školy a ze školy se na žáky a doprovod vztahují základní hygienická pravidla 
stanovená Ministerstvem zdravotnictví, vše v závislosti na protiepidemických opatřeních 
uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví. 

6. Žáci jsou informováni o zásadách osobní a respirační hygieny (kašlat a kýchat do 
jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce). 

7. Do školy nemohou vstoupit osoby s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat 
známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný 
příznak akutní infekce dýchacích cest). 

8. Pokud u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo 
chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost.  

9. Pokud se u žáka v průběhu vzdělávání projeví příznaky infekčního onemocnění, budou zákonní 
zástupci kontaktováni a vyzváni k okamžitému vyzvednutí žáka ze školy. 

10. Školní stravování bude pro žáky probíhat podle stanoveného časového harmonogramu  
a vnitřních pravidel školy. 

11. Provozní doba základní školy se řídí příjezdy autobusů, ne však dříve než v 7:00 hodin. 
Výjimkou jsou žáci přihlášeni do ranní družiny. 

12. Osobní vyzvedávání žáků ze vzdělávání není možné, vyzvedávání bude možné pouze přes 
elektronický systém při vstupu do budovy školy (zvonky na ŠD, kanceláře).  

13. Zahájen provoz ranní družiny od 6:15 hodin. Provoz odpolední družiny je zajištěn do 16:30 
hodin.  
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