
Pohyb žáků v základní škole se od 25.5. 2020 na základě metodiky 
MŠMT řídí těmito zásadami: 
 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 
(zvýšená tělesná teploty, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak infekce dýchacích cest) nesmí do 
školy vstoupit. 
 
Příchod ke škole a pohyb před školou.  
Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.  
Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník z předem určeného stanoviště v přesně daný 
čas. Začátek a konec vzdělávacích aktivit během dne stanoví ředitel školy.  
 
Vstup do budovy školy nebo školského zařízení. 
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.  
Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.  
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.  
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném 
upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze 
skupiny či přípravy.  
 
Ve třídě.  
Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce.  

Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později. 

Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve 
třídě.  

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován 
rozestup 2 metry. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.  

Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola 
informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny 
docházet.  

Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná. Aktivity mimo areál školy nejsou 
možné, stejně jako školy v přírodě či jiné obdobné aktivity.  

 

Ranní družina není poskytována, za odpolední hlídání není úplata a trvá do 16,00 hod. 

 
Pravidla pro poskytování školního stravování.  
Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě a rozestupy mezi jednotlivými skupinami. 
Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.  
Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.  
 
 


