
Pravidla o provozu Základní školy v Senožatech 

Informace platí pro přítomnost žáků 1., 2., 3., 4. a 5. ročníku ve škole od 25. 5. 2020. 

Zákonný zástupce informuje třídního učitele, učitelku, zda má zájem o docházku svého dítěte do 

školy, jídelny a školní družiny a to do 18. 5. 2020.  Je důležité informovat třídního učitele o docházce 

svého syna, dcery do školy. Začlenění po 25. 5. 2020 nebude možné. 

 

Při prvním vstupu do školy, žák předá vyplněné a podepsané čestné prohlášení s datumem 25. 5. 

2020 o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (čestné prohlášení získáte od 

třídního učitele, učitelky). 

 

Příchod ke škole a pohyb před školou 

➢ Před budovou školy žáci dodržují odstupy 2 metry. 

➢ Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. 

➢ Žáci do tříd přicházejí jednotlivě.  

➢ Učebny budou již otevřené. 

➢ Vzhledem k nízkému počtu žáků, není nutné se shromažďovat před budovou školy. 

 

Vstup do budovy školy 

➢ Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům. Rodiče se rozloučí se svým dítětem již 

před školou. 

➢ Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. 

➢ Každý žák má s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

➢ Žák se bude převážně zdržovat ve své třídě. 

➢ Provoz v šatně organizuje pan školník tak, aby se žáci zdržovali v prostorách co nejkratší 

dobu, a tím zamezili setkání žáků z různých tříd.  

 

V budově školy 

➢ Vzhledem k nízkému počtu žáků přesun celé třídy probíhá za dohledu vyučujícího tak, aby 

se žáci nesetkávali. 

➢ Při přesunu žáci dodržují rozestupy 2 metry a na celou dobu mimo třídu si nasadí roušky. 

➢ Budova školy je dostatečně vybavena dezinfekčními prostředky, žáci mají k dispozici 

jednorázové papírové ubrousky, nádobu na dezinfekci s dávkovačem. 

 

Ve třídě 

➢ Po vstupu žáků do třídy, musí si každý žák umýt ruce a použít dezinfekci na ruce. 

➢ Pro nízký počet žáků skupinu tvoří žáci jednotlivých tříd. 

➢ Pokud žák sedí ve své lavici a má rozestup 2 metry, nemusí mít roušku, při skupinové práci 

si roušku musí nasadit. 

➢ Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. 

➢ Žák si po každém vzdělávacím bloku umyje a vydezinfikuje ruce ve své třídě. 

➢ V každé třídě se bude pravidelně větrat. 



 

Školní stravování 

➢ Při vstupu do jídelny si žáci umyjí ruce a vydezinfikují. 

➢ Roušku sundají, do vlastního předem připraveného sáčku, při samotné konzumaci jídla i 

pití. 

➢ Školní stravování bude probíhat v jídelně za těchto pravidel: strávníci dostanou jídlo, pití 

i příbory od zaměstnanců jídelny. Stravovat se budou po třídách, v rozestupech. 

 

Družina 

➢ Ranní družina není poskytována. 

➢ Odpolední družina bude probíhat každý den do 16:00 hodin v kmenových třídách. 

➢ Děti budou samostatně v učebnách své třídy. 

➢ Pravidla v družině budou platit stejná, jako ve třídě při dopolední činnosti. 

➢ Při odchodu z družiny, si rodiče vyzvednou své dítě ze školy tak, že zazvoní na sborovnu 

(1., 2. a 3. ročník), nebo družinu (4. a 5. ročník) a učitel, učitelka ŠD pošle dítě k rodiči, 

který čeká před budovou školy.  

Odchod ze školy 

➢ Rodiče na své děti čekají před budovou školy. 

➢ Žáci po skončení dopolední činnosti mohou samostatně odcházet z budovy školy. 

➢ Pokud je dítě přihlášeno na oběd, opouští samo budovu školy po jeho konzumaci. 

➢ Pokud dítě má docházet do odpolední družiny, pak odchod se odvíjí od předem 

domluvených pravidel. 

 

Při podezření na možné příznaky 

➢ Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům 

COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní 

infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.  

➢ Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do 

samostatné místnosti a kontaktujeme zákonného zástupce žáka s ohledem na okamžité 

vyzvednutí žáka. O podezření budeme informovat spádovou hygienickou stanici. Ostatní 

žáky umístíme do jiné místnosti nebo změníme aktivitu na pobyt venku s povinným 

nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.  

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

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

umístíme do jiné místnosti nebo změníme aktivitu na pobyt venku s povinným nošením 

roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.  


