
Bílý a zelený semafor 

Dodatek ke Školnímu a klasifikačnímu řádu pro školní rok 2020/2021 – pokyny pro žáky  

1. Žáci jsou povinni ihned po vstupu do třídy použít dezinfekci. 

2. Každý žák má preventivně s sebou do školy v aktovce 1-2 čisté, nepoužité roušky 

v uzavřeném sáčku nebo jiném obalu pro případ zjištění příznaků nákazy a nutnosti umístit 

jej do izolace. Žáci 1. stupně mohou mít sáček označený jménem uložen ve třídě.  

3. Dezinfekci žáci používají i v průběhu dne – toaleta, před svačinou, před obědem po vstupu 

do jídelny. 

4. Žáci dodržují hygienické zásady – časté mytí rukou mýdlem, používání výhradně 

jednorázových papírových ručníků nebo vysoušečů rukou. 

5. Žáci zůstávají po celou dobu výuky ve své třídě, odcházejí pouze v případě potřeby toalety 

nebo nutného přesunu do jiné učebny či na oběd. 

6. Žáci se vyhýbají zbytečnému kontaktu se žáky jiné třídy, v prostorech jako je jídelna či 

šatna jej omezí na minimum. 

7. V jídelně vždy sedí u jednoho stolu pouze žáci jedné třídy. 

8. Žáci si sami neberou příbor, saláty ani pití. Vyčkají na vydání dohlížejícím pedagogem, 

případně kuchařkou. 

9. V šatně se žáci zdrží jen po dobu nezbytně nutnou.  

10. V šatních skříňkách udržují žáci pořádek, poslední pátek v měsíci žáci skříňky vyklidí, 

nechají otevřené a proběhne jejich ionizace. Šatní skříňka je určena pouze na odložení 

šatních svršků a obuvi, neslouží jako skladiště učebnic a školních potřeb. 

11. Do školy přicházejí pouze zdraví žáci. V případě záchytu žáka s teplotou, rýmou, kašlem či 

jiným příznakem virového onemocnění bude škola ihned kontaktovat zákonné zástupce. 

Ti si žáka v co možná nejkratší době vyzvednou. Do té doby bude žák s rouškou umístěn 

do karanténní místnosti. Roušku v tomto případě zajistí škola. 

12. Konání aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné, je 

omezeno na minimum. Aktivity, při nichž dochází ke koncentraci vyššího počtu lidí, jako 

soutěže, sportovní a kulturní akce, jsou do odvolání zrušeny. 

13. Škola do odvolání nenabízí žádné zájmové útvary z důvodu mísení žáků různých tříd, 

vyjma zájmových útvarů v rámci ŠD (stálá skupina) a zájmového útvaru v rámci jedné 

třídy. 

14. Z důvodu minimalizace styku žáků 1. a 2. stupně budou 1. a 2. třídy končit a odcházet na 

oběd o 10 minut dříve.  

15. Žáci ve třídách sedí dle určeného zasedacího pořádku a svévolně si nepřesedávají. 

  



Bílý a zelený semafor 

Informace pro zákonné zástupce 

1. Žáci jsou povinni ihned po vstupu do třídy použít dezinfekci. 

2. Dezinfekci žáci používají i v průběhu dne – toaleta, před svačinou, před obědem po vstupu 
do jídelny 

3. Žáci dodržují hygienické zásady – časté mytí rukou mýdlem, používání výhradně 
jednorázových papírových ručníků nebo vysoušečů rukou. 

4. Žáci zůstávají po celou dobu výuky ve své třídě, odcházejí pouze v případě potřeby toalety 
nebo nutného přesunu do jiné učebny či na oběd. 

5. Žáci se vyhýbají zbytečnému kontaktu se žáky jiné třídy, v prostorech jako je jídelna či 
šatna jej omezí na minimum. 

6. V jídelně budou u jednoho stolu sedět vždy pouze žáci jedné třídy. 

7. Žáci si sami neberou příbor, saláty ani pití. Vyčkají na vydání dohlížejícím pedagogem, 
případně kuchařkou. 

8. V šatně se žáci zdrží jen po dobu nezbytně nutnou.  

9. V šatních skříňkách udržují žáci pořádek, poslední pátek v měsíci žáci skříňky vyklidí, 
nechají otevřené a proběhne jejich ionizace. Šatní skříňka je určena pouze na odložení 
šatních svršků a obuvi, neslouží jako skladiště učebnic a školních potřeb. 

10. Do školy přicházejí pouze zdraví žáci. V případě záchytu  žáka s teplotou, rýmou, kašlem 
či jiným příznakem virového onemocnění bude škola ihned kontaktovat zákonné 
zástupce. Ti si žáka v co možná nejkratší době vyzvednou. Do té doby bude žák s rouškou 
umístěn do karanténní místnosti.  

11. Konání aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné, je 
omezeno na minimum. Aktivity, při nichž dochází ke koncentraci vyššího počtu lidí, jako 
soutěže, sportovní a kulturní akce, jsou do odvolání zrušeny. 

12. Škola do odvolání nenabízí žádné zájmové útvary z důvodu mísení žáků různých tříd, vyjma 
zájmových útvarů v rámci ŠD (stálá skupina) a zájmového útvaru v rámci jedné třídy. 

13. Třídní schůzky se do odvolání nebudou konat. Jako náhradu nabízíme individuální 
konzultace po telefonu. Veškeré potřebné informace poskytne třídní učitel e-mailem. 
V případě, že rodina nedisponuje přístupem na internet, budou informace předány 
písemně prostřednictvím žáků.  

14. Uvolnění žáků ředitelkou školy na dobu více než dvou dnů bude probíhat pouze 
elektronickou cestou. Pokud se bude jednat o výjezd do zahraničí, budou se zákonní 
zástupci žáka řídit pokyny MZCR, které stanoví seznam zemí podle míry rizika nákazy 
a pravidla z toho vyplývající (viz semafor) – https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-
podle-miry-rizika-nakazy. V případě potřeby předloží zákonný zástupce po návratu 
negativní test žáka nebo jej ponechá v karanténě. Tuto skutečnost zákonný zástupce 
neprodleně oznámí škole. V případě karantény je žák povinen si doplnit zameškané učivo. 

15. Zákonní zástupci jsou povinni sdělit během prvního týdne výuky třídnímu učiteli své 
možnosti dálkového připojení v případě vyhlášení karantény či nařízeného uzavření školy 

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy
https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy


a aktualizovat funkční spojení – e-mailovou adresu a telefonní číslo, na kterém je možné 
zákonné zástupce v případě nutnosti zastihnout. 

16. Nabídka zájmových útvarů organizovaných agenturou či jinou vzdělávací institucí, kterým 
škola poskytuje na základě smlouvy pouze učebnu či tělocvičnu, není těmito pokyny 
dotčena. 

17. Vstup rodičů a veřejnosti do budovy školy bude omezen na minimum, bude umožněn 
pouze po předchozí telefonické domluvě a jen v nutných případech. V tomto případě je 
nutné použít roušku a dezinfekci při vstupu do budovy. 

18. Z důvodu minimalizace styku žáků 1. a 2. stupně budou 1. a 2. třídy končit a odcházet na 
oběd o 10 minut dříve. 

19. V rámci projektu Ovoce do škol je žákům 1x týdně zajišťována dodávka ovoce. Ovoce je 
dodáváno ve vydezinfikovaných přepravkách, ale není umyto. Každý žák si musí ovoce 
umýt pod tekoucí vodou (ve třídě teče pouze studená). Zákonný zástupce má právo ovoce 
pro své dítě za těchto podmínek odmítnout. V tomto případě je nutné tuto skutečnost 
písemně (e-mailem) sdělit třídnímu učiteli. 

20. Každý učitel během vyučovací hodiny zajistí několikrát krátké intenzivní větrání čerstvým 
vzduchem. 

21. Dezinfekce frekventovaných povrchů bude zajištěna několikrát denně (kliky, spínače 
světla, klávesnice, myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u dezinfekce 
a zásobníků mýdla). 

22. Dezinfekce šaten u tělocvičny bude probíhat po každé třídě (povrchy). 

 

Upozornění 

 
Ve školní družině a školním klubu není možné personálně ani prostorově zajistit 

homogenní skupinu tvořenou výhradně žáky jedné třídy.  

Z důvodu minimalizace rizika bude provoz školní družiny zkrácen do 16 hodin tak, aby se 

žáci nespojovali do jednoho oddělení. 

Ranní družina bude ve dvou odděleních. Každé oddělení bude stabilně tvořeno žáky čtyř 

tříd. Žáci do ranní družiny přicházejí nejpozději do 7:20. Následně již čekají před školou. 

Běžná oddělení budou tvořena žáky dvou tříd.  

Je proto na rozhodnutí zákonných zástupců, zda za těchto podmínek ponechají své dítě ve 

školní družině (klubu) či jej odhlásí.  

  



Bílý a zelený semafor 

Povinnosti úklidu 

1. Dezinfekce frekventovaných povrchů bude zajištěna 2x denně – dopoledne, odpoledne: 

• kliky, 

• spínače světla 

• klávesnice, a myši 

• dálkové ovladače k dataprojektorům 

• baterie u umyvadel 

• splachovadla 

• tlačítka u dezinfekce a zásobníků mýdel 

2. Dezinfekce šaten u tělocvičny bude probíhat po každé třídě a oddíle – povrchy.  

3. Po skončení výuky budou všechny prostory ionizovány a vyvětrány. 

4. Poslední pátek v měsíci žáci vyklidí šatní skříňky, nechají je otevřené a proběhne jejich 

ionizace. 

5. Dodržovat zvýšenou hygienu v prostorách školní jídelny. Malou jídelnu je nutné uklidit a 

vydezinfikovat ráno. 

6. Vyvětrat šatní prostory před příchodem žáků, po zahájení výuky a po jejím skončení.  


