
Ochrana zdraví a provoz Základní školy v Horní Plané  

v období od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 

 

- Žáci (společně s doprovodem) budou před školou dodržovat odstupy 2 metry v 

souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. 

- Vstup do školy je povolen pouze žákům. Žáci musí mít nasazenou roušku. 

- Nikdo 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), nesmí  do školy vstoupit. 

- Pedagogové si převezmou žáky jednotlivých skupin před školou v různých časových 

intervalech (7:30, 7:45, 8:00 – bude upřesněno). 

- Žáci budou mít s sebou minimálně dvě roušky na den a sáček, do kterého je budou 

ukládat, kdykoli si ji budou moci sundat podle pokynů pedagoga. 

- Žáci si budou opakovaně dezinfikovat ruce – po vstupu do školy, po jednotlivých 

hodinách, po jídle, po použití toalety. Dezinfekci zajistí škola, žák bude mít s sebou 

papírové kapesníky v boxu. 

- Výuka bude frontální a nebude se učit podle platného rozvrhu. Žáci budou mít 

maximálně 4 vyučovací hodiny. Aktivity mimo areál školy nejsou možné. 

- O přestávkách nebude žákům umožněn volný pohyb po třídě i mimo ni, s výjimkou 

použití toalety. 

- Žáci budou rozděleni do skupin předem. Jejich složení je neměnné po celou dobu  

od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později,  

než  k 25. 5. 2020. 

- Maximální počet žáků ve skupině je 15. Každý sedí sám v lavici s rozestupy 2 metry. 

- Při výuce v lavicích nemusejí mít žáci nasazenou roušku. Při jakémkoli pohybu 

z lavice si ji musí nasadit. 

- Školní režim bude organizován tak, aby se žáci jednotlivých skupin nepotkávali. 

- Bude-li velký zájem o přítomnost žáků na vzdělávacích aktivitách, budou skupiny 

žáků umístěny podle technických možností školy a vzdělávací aktivity budou 

zajišťovat ostatní pedagogičtí pracovníci školy. 

- Pokud se u žáka v průběhu pobytu ve škole objeví některý z možných příznaků 

COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a kontaktován zákonný zástupce 

žáka s požadavkem na jeho okamžité vyzvednutí. O podezření informuje škola 

spádovou hygienickou stanici. 

- Žáci si do školy nesmějí nosit hračky a jiné předměty, které nesouvisejí se školní 

docházkou. 

- Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. 

- Ranní ani odpolední družina nebude poskytována. 

- Po skončení vzdělávacích aktivit odcházejí žáci domů, nebo v doprovodu pedagoga  

do školní jídelny a odtud domů.  

- Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla a pokyny pedagogických 

pracovníků školy. Jejich opakované nedodržování,  po prokazatelném upozornění 

zákonného zástupce žáka, bude důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp.  k vyřazení 

žáka ze skupiny. 

 


