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Dodatek č. 1 Školního řádu Základní školy a Řádu Školní družiny  

Hygienická opatření a organizační pravidla pro ZŠ a ŠD  

1. Do školy mají zákaz vstupu veškeré osoby s příznaky respiračního onemocnění. U chronicky 

nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje praktický 

lékař pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění. Po odevzdání lékařského 

potvrzení je dítěti umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení se odevzdává pouze jednou. 

2. Při pohybu ve společných prostorách školy a školní jídelně používají žáci ochranu 

nosu a úst (rouška) dle aktuálního nařízení Ministerstva zdravotnictví nebo Krajské 

hygienické stanice.  

3. Při pohybu po škole (v šatnách, na chodbách, na WC, o přestávkách) se snaží žáci 

dodržovat od sebe dostatečně odstupy.   

4. Po vstupu do školy si každý žák vydezinfikuje ruce. Při ranním vstupu do třídy si každý 

žák umyje ruce dezinfekčním prostředkem nebo antibakteriálním mýdlem (min. 20 

vteřin). Při odchodu z toalet si každý žák umyje ruce dezinfekčním prostředkem nebo 

antibakteriálním mýdlem 

5. Při příchodu do školní jídelny si každý žák umyje ruce dezinfekčním prostředkem 

nebo antibakteriálním mýdlem, samostatně si nemůže brát příbory, tácky, sklenice. 

Příchod žáků do školní jídelny probíhá organizovaně dle příslušného rozpisu, zasedací 

pořádek určuje pedagogický dohled.   

6. Při příchodu do oddělení školní družiny si každý žák umyje ruce dezinfekčním 

prostředkem nebo antibakteriálním mýdlem 

7. Žáci se mohou pohybovat pouze v určených prostorách školy (třída, chodba na patře) 

a to tak, aby se snažili zamezit kontaktu s ostatními třídami. Výuka žáků probíhá 

převážně v kmenových učebnách. Při přesunech do jiných tříd přechází žáci na 

začátku přestávky organizovaně pod dohledem vyučujícího. Žáci se během dne 

nenavštěvují ve třídách. O malých přestávkách jsou žáci ve třídě, případně mohou 

navštívit toaletu na svém poschodí. Do jiného patra mohou jít v případě nutnosti 

konzultace s vyučujícím nebo si mohou o velké přestávce zakoupit nápoj v automatu. 

8. Při nákupu v automatech se žáci řídí pokyny pracovníka, který vykonává dohled, a 

dodržují dostatečné odstupy.   

9. Doprovázející osoby a zákonní zástupci vstupují s žáky výhradně do šaten či vestibulu 

školy. V případě konzultace s vyučujícím jej po předchozí domluvě navštíví v kabinetu. 

Při vyzvedávání dětí, použijí zvonek v hlavním vchodě školy nebo u vchodu do školní 
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družiny, případně telefon. Na žáky počkají ve vestibulu školy, případně v šatně školní 

družiny.  

10. V případě výskytu respiračního onemocnění u žáka informuje pedagog telefonicky 

zákonného zástupce, který si jej neprodleně vyzvedne. Do té doby je žák umístěn 

v tzv. izolační místnosti. Pedagog zároveň upozorní zákonného zástupce, aby 

kontaktoval praktického lékaře.  

11. Případná další opatření mohou být přijímána na základě aktuálního stavu tzv. 

semaforu.   

 

V Dolanech dne 1. září 2020          Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)  

 

Dodatek č. 1 k Školnímu řádu byl projednán a schválen pedagogickou radou dne: 1. září 2020 

 

Dodatek č. 1 k Školnímu řádu byl schválen školskou radou dne: 10. září 2020 

 

Dodatek č. 1 k Školnímu řádu vstupuje v účinnost dne 10. 9. 2020 
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