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I. 

 

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ 

 

 žáci  9. ročníku mohou dobrovolně od 11. 5. 2020 navštěvovat skupiny pro vzdělávací 

aktivity – příprava na přijímací zkoušky ke střednímu vzdělávání na základě čestného 

prohlášení zákonných zástupců o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 

 

 žáci 1. – 5. ročníku mohou dobrovolně od 25. 5. 2020 navštěvovat skupiny pro 

vzdělávací aktivity a zájmové vzdělávání žáků na základě čestného prohlášení 

zákonných zástupců o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 

 

 skupiny budou sestaveny do počtu maximálně 15 žáků 

 

  skupiny jsou neměnné 

 

 skupinám jsou nastaveny časy příchodů, časy odchodů a rozvrhů tak, aby se skupiny 

nemísily a nedocházelo ke shlukování žactva před hlavním vchodem 

 

 dobu ve škole žáci tráví výhradně na předem určeném místě (v konkrétním prostoru        

a u přidělené lavice) 

 

 v celém areálu školy dodržují žáci rozestupy 2 m (nejméně 1,5 metru) 

 



 skupiny se nesmí míchat v rámci budovy, školní zahrady a prostoru kolem školy 

 

 

II. 

 

POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 

 

 zákonní zástupci mohou přihlásit své dítě do vzdělávacích aktivit formou školních 

skupin na předepsaném formuláři – závazné přihlášky. Součástí této přihlášky je 

„Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“. Bez 

vyplněné a podepsané závazné přihlášky a vyplněného a podepsaného čestného 

prohlášení nelze žáka do školy vpustit.  

 

 zákonní zástupci zajistí, aby žáci docházeli do školy na vzdělávací aktivity včas ve 

vymezeném čase a v rozestupech 2 m od sebe. Nesmí docházet ke shlukování. Při 

opakovaném nedodržení času příchodu nemusí být žák do školy vpuštěn.  

 

 zákonní zástupci vybaví do školy své dítě 2 hygienickými rouškami (nebo ústenkou, 

šátkem apod. po dvou kusech), sáčkem na uložení roušek a pomůckami potřebnými pro 

vzdělávací aktivity 

 

 zákonný zástupce nevyšle do školy žáka, který vykazuje příznaky nemoci nebo se dostal 

do styku s nakaženou osobou. V případě, že se žák nebo rodinní příslušníci dostali do 

kontaktu s nakaženou osobou, musí neprodleně kontaktovat vedení školy.  

 

 pokud žák nedorazí k aktivitám ve skupině, je zákonný zástupce povinen do tří dnů 

informovat školu a omluvit ho 

 

 v případě nedodržení hygienických pravidel bude žákovi uloženo výchovné opatření, 

případně může být ze skupiny vyřazen. Zákonný zástupce bude telefonicky a písemně 

uvědomen a povinen si žáka-dítě vyzvednout.  

 

 pokud bude žák vykazovat příznaky nemoci, bude umístěn do samostatné místnosti         

a zákonní zástupci po oznámení školou okamžitě žáka ze školy vyzvednou. Škola je 

povinna oznámit podezření spádové hygienické stanici.  

 

III. 

 

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY 

 

 vstup žáků do školy proběhne podle rozpisu jednotlivých skupin. Žáci se v uvedený čas 

řadí ve dvoumetrových rozestupech na určeném místě před vchodem do školy a do 

budovy odchází společně s určeným pedagogem.  

 

 po vstupu do školy a po přezutí si žáci dezinfikují ruce. Zákonným zástupcům není 

povolen přístup do budovy školy. Pouze v neodkladných záležitostech po domluvě 

s vyučujícím nebo s vedením školy.  

 



 aktivity probíhají podle rozpisu skupin. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků 

v obsahu, který učitelé realizují v rámci distančního vzdělávání.  

 

 odpolední aktivity pro 1. stupeň probíhají podle rozpisu skupin maximálně                        

do 16:00 hodin ve stejné místnosti jako dopolední aktivity, případně ve vymezeném 

prostoru školní zahrady. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků          

1. stupně. 

 

 odchod žáků ze školy proběhne podle časového rozpisu jednotlivých skupin, v případě 

1. stupně nejpozději do 16:00 hodin 

 

 odpolední aktivity nejsou činností školní družiny a jsou poskytovány bezúplatně. Ranní 

školní družina není poskytována.  

 

 žáci musí opouštět budovu ve stanoveném čase, v případě osobního převzetí je nutno 

dodržovat stanovené dvoumetrové rozestupy před školou – dítě bude osobně předáno 

zákonnému zástupci nebo osobě pověřené zákonným zástupcem (musí být písemně) 

 

 zákonní zástupci poučí své děti-žáky ve smyslu tohoto dodatku ke Školnímu řádu  

 

IV. 

 

BEZPEČNOST, HYGIENA A OCHRANA ZDRAVÍ 

 

 žáci musí dodržovat hygienická opatření školy v souladu s opatřeními nadřízených 

orgánů a aktuálními epidemiologickými opatřeními 

 

 přítomnost žáků v celém areálu školy je podmíněna nošením roušky nebo ústenky, šátku 

apod.. – minimálně vždy po dvou kusech. Pokud je pokrývka obličeje látková, musí být 

čistá a denně praná. Roušky a další ochranné pomůcky budou používat podle pokynu 

pedagogů. Žák je zároveň z domova vybaven sáčkem na uložení roušky.  

 

 žáci udržují mezi sebou i pedagogy vzdálenost 2 m, zvláště pak při přesunech  

 

 žáci se nemohou bez svolení pedagogického pracovníka nebo zaměstnance školy 

samovolně pohybovat po areálu školy 

 

 žáci na toaletách a ve třídě používají vždy dezinfekci 

 

 ve škole bude zajištěno pravidelné větrání 

 

 provozní zaměstnanci provádějí zvýšenou hygienu podle pokynů vedení školy 

 

 pedagogičtí pracovníci vedou docházku žáků do skupiny 

 

 pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu 

opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáci 

budou umístěni do jiné místnosti nebo změní aktivitu na pobyt na školní zahradě 



s povinným nošením roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného 

zaměstnance školy. O podezření informuje škola  spádovou hygienickou stanici.  

 

V. 

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA 

 

 stravování je v období od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 poskytováno pouze žákům 

zařazených do výukových skupin v doprovodu přidělené osoby. Jednotliví žáci mají 

vstup do jídelny zakázán. 

 

 přihlášení bude probíhat na základě seznamu od třídních učitelů 

 

 obědy je možno odhlásit podle dosavadních pravidel. V tomto období ale NELZE 

vyzvednout oběd 1. den nemoci žáka do přinesených nádob. 

 

 do jídelny se žáci přesunují s celou skupinou, dodržují dvoumetrové odstupy.                       

Před vstupem do školní jídelny si žáci důkladně umyjí  a vydezinfikují ruce. 

 

 skupiny přicházejí do jídelny dle časového rozpisu 

 

 při výdeji jídla se nesmí potkávat žáci s různých skupin 

 

 při stravování budou žáci sedět s dvoumetrovými odstupy. Totéž platí i pro zaměstnance 

školy. 

 

 tác a příbor dostane každý strávník od pověřené osoby, vezme si u výdejního okénka 

hlavní jídlo a sedne si na přidělené místo. Polévku a pití mu nalije dospělá osoba, která 

danou skupinu doprovází. 

 

 po sejmutí roušky či jiné ochranné pomůcky si ji strávník uloží do vlastního sáčku,         

po jídle si roušku opět nasadí 

 

 odevzdání nádobí každé skupiny a odchod ze školní jídelny bude na pokyn doprovodu 

 

VI. 

 

PLATNOST ŠKOLNÍHO ŘÁDU 

 

 dodatek Školního řádu platí v období mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví 

ČR – znovuotevření škol od 11. 5. 2020 do 30. 6. 2020 

 

V Žatci, dne 7. 5. 2020   

           

 

                                                                                          Mgr. Zděnka Pejšová           

                                                                                                ředitelka školy 


