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PRAVIDLA CHOVÁNÍ VE ŠKOLE V RÁMCI ZAMEZENÍ 

ŠÍŘENÍ KORONAVIRU 

 

Chování v budově školy – 2. stupeň 

► 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. 

►Žák je povinen dbát pokynů pedagoga, který bude organizovat přesuny skupiny žáků 

v určené časy (návštěva toalet, pohyb na chodbách, přesun do školní jídelny) tak, aby 

byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců 

školy. 

► Při přesunech se bude dodržovat odstup 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 

metru). 

► Na toaletách dbají žáci zvýšené hygieny. Po použití toalety si dostatečně umývají ruce 

mýdlem a použijí dezinfekci z dávkovače. Ruce si bezpečně osuší jednorázovými 

papírovými ručníky. 

► Před vstupem do školní jídelny si žáci také řádně umývají ruce mýdlem a použijí 

dezinfekci z dávkovače. Ruce si bezpečně osuší jednorázovými papírovými ručníky. 

►Žáci mají přísný zákaz vstupu do místnosti určené pro izolaci žáků s podezřením na 

nákazu COVID 19. Pokud dítě bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, 

bude umístěno do této samostatné místnosti a kontaktován zákonný zástupce s ohledem 

na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje i spádová hygienická stanice. 

Ostatní žáci pak budou měnit místnost nebo aktivitu na pobyt venku s povinným 

nošením roušky. 

 

►V budově školy bude z preventivních důvodů zabezpečeno velmi časté větrání (dle 

počasí, minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min). 

 

 

 



Chování ve třídě 

 

► Všichni ze skupiny si neprodleně po příchodu do třídy důkladně umyjí ruce (20 až 30 

sekund vodou a tekutým mýdlem) a každý musí použít dezinfekci na ruce, která je do 

tříd přidělována. 

► Učitelé vedou evidenci o docházce žáků do skupiny. 

► Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu 

jeden žák v lavici. 

► V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, 

pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu 

kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. Lavice ve třídě 

budou rozmístěny tak, aby byl tento rozestup mezi jednotlivými žáky dodržen.  

 

► Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. 

► Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. 

►Ve třídách pedagog z preventivních důvodů zabezpečí velmi časté větrání (dle počasí, 

minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min). 

 

 

 

V Blatnici pod Svatým Antonínkem 28. 5. 2020 
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ředitelka školy 
 


