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Provozní a hygienický manuál pro nástup žáků od 

1. 9. 2020 

Škola se řídí a bude řídit pokyny MŠMT a KHS a bude se snažit informovat zákonné zástupce 

v co nejvyšší míře o aktuální situaci (webové stránky školy). Níže uvedené postupy se mohou 

během školního roku změnit. 

Příchod do školy: 

- školní budova je otevřena v 7,30 (výuka začíná beze změny v 8,00), žáci ihned 

vstupují do školní budovy, zbytečně se před budovou nesrocují, není nutné určit 

různá místa pro setkávání žáků (doporučujeme místním žákům, aby zbytečně 

nepřicházeli dřív), 

- 1. až 5. třída vstupuje do školy předním vchodem, 6. až 9. třída vstupuje z 

přestávkového dvora 

- pro vstup do budovy není potřeba čestné prohlášení, 

- do budovy nevstupují osoby, které nejsou žáky školy, vstup je možný pouze ve 

výjimečných případech po domluvě s ředitelem školy (kázeňská řízení, IVP rozhodnutí 

a další) nebo při vyzvedávání obědů pro nemocné dítě (v předem určeném čase). 

Vstup je však umožněn pouze s rouškou a po desinfekci rukou, 

- do budovy nevstupují žáci, kteří mají projevy infekčního onemocnění (rýma, kašel, 

teplota nebo horečka, bolest hlavy, střevní potíže…), NEMOCNÉ DÍTĚ DO ŠKOLY 

NEPATŘÍ! Škola nemá povinnost zjišťovat stav dítěte, je ale doporučeno všímat si 

infekčních příznaků, 

- pokud je nemocné dítě při vstupu do školy v doprovodu dospělé osoby, není mu 

vstup do budovy umožněn, pokud nemocné dítě nemá doprovod, musí být vpuštěno 

do školy a postupuje se podle bodu „Nemocné dítě“, 

- všichni žáci vchází na pokyn zodpovědné osoby, která je vpouští postupně, cca po 20 

žácích s časovým odstupem (2 – 3 minuty), větší skupinky žáků mohou vcházet 

v případě návštěvy stejné třídy (učitelé poučí své žáky), u skupiny přijíždějící 

autobusem vchází do budovy skupinky žáků jednotlivých tříd (žáci budou na toto 

upozorněni TU), 

- každý žák si před vstupem do šaten desinfikuje ruce, v šatně se přezuje a převleče, 

zbytečně se nezdržuje a odchází do třídy, pověřená osoba (dohlížející) je vybízí 

k odchodu z šaten, 

- žáci 1. tříd vchází do šaten sami bez doprovodu rodičů, je vhodné, aby se v prvním 

týdnu domluvil učitel s žáky na jejich vyzvednutí před školou a společným odchodem 

do třídy, ve druhém a další týdnu se doporučuje tvořit dvojičky žáků stejné třídy 

(nebo menší skupinky), které společně do třídy dojdou nebo jim pomůže starší 

sourozenec (nedoporučuje se doprovod zákonného zástupce nebo jiné dospělé 

osoby). 

 

Průchod školou do třídy: 

- žáci se nikde zbytečně nezastavují, do tříd odcházejí společným nejširším schodištěm 

(ne schodištěm u jídelny), 

- nenavštěvují společná WC, která nepřísluší jejich třídě, 
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Pobyt ve třídě: 

- žáci dojdou do své třídy, umyjí si ruce mýdlem, popř. použijí desinfekci (je v každé 

třídě), utírají se pouze papírovými ručníky umístěnými u umyvadla,   

- učitel zajistí v hodině dostatečné větrání místnosti, v chladnějších měsících častější, 

krátké, ale intenzivní  

- v případě smrkání a kýchání používají žáci pouze papírové kapesníky, které okamžitě 

odnáší do koše, umyjí si ruce nebo použijí desinfekci, v případě, že právě používají 

pomůcku určenou pro ostatní žáky, učitel desinfikuje také pomůcku, 

- pro utírání rukou jsou v každé učebně instalovány papírové ručníky (vlastní ručníky 

nejsou dovoleny). 

 

Nemocné dítě: 

- pokud dítě trpí alergií, astmatem nebo jiným chronickým onemocněním, a má 

přetrvávající potíže (rýma, kašel, kýchání…), musí předložit potvrzení lékaře, 

- pokud se během dne u dítěte projeví infekční onemocnění, učitel neprodleně 

informuje ředitele nebo zástupce, posléze zákonného zástupce, aby si dítě vyzvedl, 

- žák bude umístěn do izolační místnosti  

- dohled i žák bude mít roušku a bude čekat na příchod doprovodu, 

- zákonným zástupcům odpovědná osoba doporučí kontaktování lékaře, který určí další 

postup. 

 

Jídelna: 

- před vstupem do jídelny si žáci umyjí nebo desinfikují ruce,  

- zákonní zástupci nemocných dětí si mohou vyzvednout oběd od 12,15 do 12,30, 

vstup je umožněn pouze s rouškou a po desinfekci rukou, 

- odcházející žáci bez odkladu opouštějí jídelnu, popř. školní budovu, nezdržují se 

zbytečně v šatně. 

 

Školní družina: 

Ranní družina: 

- příchod do ranní družiny probíhá od 6,30, 

- ranní družina je určena jen pro zapsané žáky, 

- žáci zvoní na zvonek před budovou školy, vstupují bez doprovodu, desinfikují si ruce, 

přezují se a převlečou, odchází do družiny, 

-  

Odpolední družina: 

- v provozu budou dvě oddělení 

- po ukončení výuky přichází žáci do odpolední družiny v doprovodu učitele, 

- odchod z družiny (samostatně či v doprovodu asistenta pedagoga): 

o průběžně dle mimoškolních kroužků, 

o samostatně na základě písemné informace rodičů, 

o vyzvednutím určené osoby před budovou školy (osoby nevstupují do školy). 
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Organizace školního roku: 

- v průběhu celého září se bude jen upevňovat učivo, které se probralo během 

distanční výuky v minulém pololetí, žáci by měli být hodnoceni pouze motivačně, 

může se hodnotit také známkou s možností opravy, 

- v dalších měsících se bude pokračovat dle doporučení České školní inspekce pro 

organizaci vzdělávání a práci se vzdělávacím obsahem ve školním roce 2020/2021, 

- pro případný přechod na distanční výuku budou mít všichni učitelé ve všech 

předmětech vytvořeny kurzy podle předmětů v Google classroom, které budou 

průběžně aktualizovány (domácí úkoly, práce v hodině…),   

- třídní schůzky v letošním roce budou realizovány pouze on-line formou nebo 

telefonicky ve vypsaných termínech nebo na základě aktuálních potřeb zákonného 

zástupce, 

- akce pro veřejnost se ruší, 

- mezitřídní kroužky v tomto školním roce nebudou realizovány, 

- kroužky v rámci ročníku mohou být realizovány, 

- do odvolání nebudou uskutečňovány žádné kulturní a sportovní akce,  

- ZUŠ bude vyučovat, 

- v letošním školním roce nebudou realizovány celostátní soutěže vyhlášené MŠMT, 

budou upřednostňovány on-line soutěže, 

- plavecký výcvik bude realizován podle aktuální situace, 

- lyžařský výcvik bude realizován podle aktuální situace,  

- třídy mohou realizovat pěší výlety v okolí Štítiny, 

- od 2. 9. 2020 se bude vyučovat dle platného rozvrhu bez krácení dne 

- během školního roku může škola vyučovat podle těchto forem výuky: 

o prezenční: v případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného 

počtu žáků, tj. chybí méně než polovina žáků, 

o smíšená (prezenční souběžně s distanční): nemocných nebo v karanténě je 

více než polovina žáků (distanční výuka je povinná), 

o distanční: škola se řídí doporučení KHS (distanční výuka je povinná) 

 

Mgr. Daniel Matyášek – ředitel školy 
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