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Pravidla provozu školy a organizace aktivit pro žáky 

druhého stupně od 8. 6. 2020 do 26. 6. 2020 

• Při prvním vstupu do školy předkládá žák (nebo doprovázející osoba) zákonným 

zástupcem žáka podepsané čestné prohlášení (v příloze).  

• Dále předkládá seznámení s pravidly provozu školy a organizace aktivit od 8. 6. 2020 

do 26. 6. 2020 (v příloze).  

• Pokud žák tyto dokumenty neodevzdá, nebude mu osobní účast ve škole umožněna. 

 

Aktivity jsou rozděleny dle následující tabulky:  

    9:00 – 10:30 

Po 6.A 1. pol   

  6.B 1. pol   

  7.A 1. pol   

      

Út 7.B 1. pol   

  7.C 1. pol   

  8.A 1. pol   

  8.B 1. pol   

      

St 6.A 2. pol   

  6.B 2. pol   

  7.A 2. pol   

      

Čt 7.B 2. pol   

  7.C 2. pol   

  8.A 2. pol   

  8.B 2. pol   

 

• V jinou dobu, nebude ve škole možno pobývat. 
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• S ohledem na maximální počet žáků ve skupině (15), jsou třídy rozděleny na poloviny dle 

abecedního pořadí. Není třeba se nikde přihlašovat, žák bude automaticky zařazen. O 

příslušnosti ke skupině budete informováni prostřednictvím emailu.  

 

• Hlavní vzdělávací aktivitou bude až do odvolání výuka distanční formou. 

 

• Aktivity jsou zaměřeny zejména na: 

 

o konzultace s vyučujícími (v návaznosti na distanční vzdělávání), 

o třídnické hodiny, 

o socializační aktivity, 

o odevzdání učebnic, klíčů od šatních skříněk atd. 

 

Příchod ke škole a pohyb před školou 

 

• Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů: 

• Žáci přicházejí ke škole v určeném čase. Před budovou školy budou čekat vyučující, kteří 

žáky shromáždí ve skupinách a odvedou do třídy. Důrazně žádám o dochvilnost, mimo 

určený čas bude možné vstoupit do budovy jen ve zvlášť výjimečných případech. 

 

Vstup do budovy školy 

• Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

• Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi 

skupinami. 

• Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky. 

• Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

• Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované 

nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem 

k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze školní skupiny. 

• Žáci se přezouvají ve třídě, na obuv budou mít vlastní vhodný obal. Svrchní oděv odkládají 

také ve třídě.  

 

Ve třídě 

• Neprodleně po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. 

• Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým 

mýdlem). 
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• Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden 

žák v lavici ve třídě. 

• V průběhu pobytu ve třídě jsou žáci povinni nosit roušku, pokud nejsou vyučujícím 

vyzváni k sundání. 

• Po sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. 

 

Organizace 

• Škola vede evidenci o docházce žáků do školních skupin. 

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19 

• 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. 

• Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do 

samostatné místnosti, kontaktovat zákonné zástupce a zajistit okamžité vyzvednutí 

žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. 

 

 

V Praze 28.5. 2020 

Mgr. Luděk Doležal, ředitel školy 


