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Č. j. SpZSKr/108/2020 

Bezpečnostní a hygienická pravidla  
pro žáky 1. stupně ZŠ, pro žáky speciální ZŠ 

Od 1. 6. do 30. 6. je umožněno žákům 1. stupně ZŠ a žákům ZŠ speciální, aby navštěvovali 

školní výuku ve Speciální ZŠ Králíky. 

V 1. den nástupu dítěte do školy rodič vyplní a podepíše: 

 Čestné prohlášení 

 Vyjádření zájmu o docházku do školy 

 Bezpečnostní a hygienická pravidla 

V případě, že se u rodinných příslušníků objeví příznaky infekčního virového 

onemocnění (horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti, čichu) v době od 1. 6. do 30. 6. 

2020, je nutno neprodleně (tentýž den) tuto skutečnost nahlásit třídnímu učiteli a žáka 

nechat doma. V případě, že se žák nedostaví na školní výuku, je třeba jej předem omluvit 

třídnímu učiteli. 

Příchod do školy: 

 Žák přichází do školy v době od 7.40 do 7.55 h se zakrytým nosem a ústy ochrannými 

prostředky (rouška, ústenka), další ochranný prostředek na výměnu (celkem 2 ks) má 

u sebe v igelitovém pytlíku. V případě, že výjimečně nebude mít náhradní ochranný 

prostředek, nahlásí tuto skutečnost třídnímu učiteli – ten mu poskytne jednorázovou 

ochrannou roušku.  

 Při vstupu do školy je žákovi změřena teplota. V případě zvýšené teploty (370C a více) 

není žák vpuštěn do školy a je předán zpět rodičům, nebo je umístěn do izolační 

místnosti a rodiče jsou telefonicky vyzváni, aby si dítě odvezli domů. 

 Žák si vydezinfikuje ruce a jde se přezout do šatny.  

 Odchází do své kmenové třídy, usadí se do své lavice. Od svého spolužáka dodržuje 

rozestup 1,5 m. 

Pohyb ve škole: 

 Po příchodu do třídy si žák vydezinfikuje ruce dezinfekčním prostředkem, který je 

umístěn ve třídě.  

 Po celou dobu pobytu ve škole je žák chráněn ochrannými prostředky (nos, ústa). 

Roušku smí sundat pouze na pokyn vyučujícího. Roušku nemusí používat žáci 

speciální ZŠ. 

 Žák si po ukončení vzdělávacího bloku umyje ruce dezinfekčním mýdlem. 
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 Žák opouští svou učebnu pouze za účelem návštěvy toalety se souhlasem 

pedagogického pracovníka. Po použití toalety si umyje ruce dezinfekčním mýdlem, po 

vstupu do třídy si ošetří ruce dezinfekčním prostředkem.  

 Od ostatních osob dodržuje odstup 1,5 m po celou dobu pobytu ve škole.  

 Po 2 hodinách si vymění ochranný prostředek nosu a úst (použitý dá do igelitového 

pytlíku a zaváže jej a odnese domů). 

Ukončení výuky: 

 Učitel odvede žáky do šatny, žáci se přezují. 

 Před odchodem z budovy si žáci vydezinfikují ruce. 

 Učitel předá žáky pedagogickým pracovníkům, kteří se žáky odcházejí na oběd ve 

školní jídelně.   

 Po příchodu ze školní jídelny (či z venkovních aktivit), si žák vydezinfikuje ruce a 

odchází s pedagogickým pracovníkem do třídy. 

 Rodič si vyzvedne dítě nejpozději ve 14 hodin; zazvoní, pedagogický pracovník 

odvede dítě do šatny, dohlédne na dezinfekci rukou a opuštění školní budovy. Rodič 

do školní budovy nevstupuje! 

Školní jídelna: 

 Od úterý 2. 6. se bude každé dítě stravovat ve školní jídelně (obědy budou dětem 

navoleny dne 1. 6., je nutné, aby děti měly na účtu finanční prostředky). 

 Do školní jídelny (ŠJ) děti odcházejí hromadně s pedagogickým pracovníkem (sám 

nesmí do ŠJ vstoupit!).  

 Žáci musí nosit čipy k prokázání objednané stravy. 

 Při vstupu do ŠJ si žáci umyjí a vydesinfikují ruce. 

 Při jídle si žáci odkládají roušku do vlastního, čistého sáčku pouze při konzumaci jídla. 

 Je zakázáno odkládat si civilní oděv na židle, osobní věci na stůl. 

 Pokud žák onemocní, rodič odhlásí obědy na dobu nemoci žáka. V první den 

nemoci žáka bude oběd rodiči vydán na talíř, rodič si sám pokrm přendá do 

vlastní nádoby. 

 V případě, že si rodič vyzvedne žáka po obědě, čeká na něj před školní jídelnou, 

přebírá jej od pedagogického pracovníka. 

 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil/a s bezpečnostními a hygienickými 

pravidly a že jsem jim porozuměl/a. 

Jméno, příjmení Datum podpisu Podpis 

   

   

 


