
Z ákladní škola Ž atec, Petra  B ezruče 2000, okres L ouny 
 
Povinnosti zákonných zástupců: 

� nahlásit třídnímu učiteli účast svého dítěte na prezenční výuce nejpozději do  18. 5. 

2020. 
� podepsat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění  

s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, které žák 

odevzdá 25. 5. 2020 při vstupu do školy. Čestné prohlášení je ke stažení v přílohách 

nebo ve vestibulu školy. 

� v případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny informovat o důvodech nepřítomnosti     

a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet 

� seznámit se společně s žáky s dodatkem ke školnímu řádu 

  

 Povinnosti žáků: 
1) Cesta ze školy a do školy 

 

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená 

krizovými opatřeními, zejména: 

� zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“) 

� dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není 

tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti). 

� za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje 

nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření 

kapének. 

2)  Příchod ke škole a pohyb před školou  

 

� před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými 

opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).  

� pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu 

� žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje 

do skupiny a vyzvedává je 

 

3) Vstup do budovy školy nebo školského zařízení  

 

� vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.  

� všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky  

� každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky 

� před vstupem do budovy použijí žáci dezinfekci na ruce (zajišťuje škola) 

� po vstupu do školy se žáci přezují 

� po vstupu do třídy se umyjí dezinfekčním mýdlem a vyučující aplikuje na ruce 

desinfekční přípravek na ruce 

� pokud to vyučující umožní, sundají si žáci roušky, až když usednou do lavice 

� o přestávky mají všichni žáci ve společných prostorách nasazené roušky, neshlukují 

se, na WC chodí maximálně ve dvou s 2 metrovým rozestupem a vždy použijí mýdlo 

s dezinfekci 
 



4) V budově školy 

 

Na období 11. 5. – 30. 6. 2020 byl vydán dodatek ke Školnímu řádu (viz příloha). Prosím 

prostudujte jej a seznamte s ním své děti. Za porušení zejména hygienických bodů dodatku ke 

školnímu řádu je možné žáka ze skupiny vyloučit. 

                                                                                  

 

 


