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MANUÁL PRO ŽÁKY II. STUPNĚ A JEJICH RODIČE 

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY LIBĚŠICE V OBDOBÍ  

OD 8. 6. 2020 DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 

 

1. Cesta do školy a ze 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“) 1 2, pokud se nacházejí alespoň dvě 

osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.  

2. Příchod ke škole a pohyb před školou 

 Žáci jsou povinni minimalizovat shromažďování se před školou a dbají pokynů pracovníka školy 

přítomného u hlavního vchodu.  

  Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu 2, pokud se 

nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy 

domácnosti. 

 Žáci přicházejí k budově školy standardně mezi 7.40h a 7.55h. 

3. Vstup do budovy školy 

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

 Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky 2. 

  Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Tuto 

povinnost prokáže u pracovníka školy přítomného u hlavního vchodu. Při nedodržení této zásady 

nebude do školy vpuštěn. 

 Po kontrole roušek a sáčku bude žákovi změřena teplota bezdotykovým teploměrem. 

 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. 

4. V budově školy 

 Kromě vymezeného prostoru, kde bude docházet k výchovně-vzdělávacím aktivitám, se 

doporučuje trávit všechny přestávky venku, vždy s přihlédnutím na aktuální meteorologickou 

situaci. 

 Toalety i třída, kde budou probíhat výchovně-vzdělávací aktivity, budou vybaveny nádobou 

s dezinfekcí a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. 

 Úklid a dezinfekce toalet a třídy, kde se konají výchovně-vzdělávací aktivity, bude probíhat 

minimálně jednou denně. 

 Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min). 

 Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které bude ve škole používat větší počet osob, bude 

prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, 

místa k sezení ve společných prostorách aj).  

                                                           
1 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 Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření viz webové stránky 

www.mzcr.cz).   
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 Odpadkové koše budou vyprázdněny minimálně jednou denně. 

5. Ve třídě 

 Neprodleně po příchodu do třídy, musí každý žák použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se 

i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). 

 Obsahem výchovně-vzdělávacích aktivit budou: 

- Konzultační aktivity navazující na distanční výuku stanovené podle následujícího 

 rozvrhu. Výběr předmětů a tříd byl sestaven na základě zpětné vazby od žáků a jejich 

 rodičů. Pozor – nejedná se běžnou výuku! Obsah si určují žáci, stanoví si oblasti, kde 

 mají vzdělávací mezery. 

- Socializační aktivity. 

- Zjištění aktuální úrovně vědomostí u žáků, kteří v průběhu distanční výuky neplnili 

 zadané úkoly a cvičení, formou přezkoušení; rozvrh přezkoušení dostanou konkrétní 

 žáci a jejich rodiče. 

 Výchovně-vzdělávací aktivity budou probíhat v úterý 9. a 16. června 2020 a ve čtvrtek 11. a 

18. června 2020 od 8h do 11.40h dle rozvrhu níže. Součástí jsou také socializační aktivity jako 

např. třídnická hodina (TH) nebo školní výlety mezi 24. a 26. červnem 2020.  

6. ročník 

datum/hodina 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 

9. 6. 2020 MAT MAT TH AJ 

25. 6. 2020 třídní výlet 

7. ročník 

16. 6. 2020 AJ TH NJ NJ 

18. 6. 2020 ČJ ČJ MAT MAT 

24. 6. 2020 třídní výlet 

8. ročník 

9. 6. 2020 TH AJ MAT MAT 

11. 6. 2020 CH CH ČJ ČJ 

bude upřesněno třídní výlet 

9. ročník 

11. 6. 2020 TH TH CH CH 

16. 6. 2020 TH TH TH TH 

18. 6. 2020 TH dle aktuální potřeby příprav konce docházky na ZŠ 

24. 6. 2020 třídní výlet 

  Pozn. V případě většího zájmu může dojít k rozdělení do dvou skupin u 6. a 8. ročníku (větší  

  počet žáků ve třídě než 15) 

 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 (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při 

skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě 3. Vzhledem k omezené komunikaci přes roušky, 

může škola vybavit určité skupiny štíty, jejichž nošení je pak při práci ve třídě povinné. Štíty se 

budou dezinfikovat každý den. Přesná pravidla si určí konkrétní pedagogický pracovník.   

 Při sejmutí roušky v rámci budovy školy (např. po příchodu z přestávky, před konzumací 

jídla…) si každý žák ukládá roušku do sáčku. 

 Žáci si po každém výchovně-vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. 

                                                           
3 Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření viz webové stránky 

www.mzcr.cz).   
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 Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. 

6. Při podezření na možné příznaky COVID 19 

 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 vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné 

místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. 

O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.  

7. Školní stravování 

 Obědy se budou vydávat v cca 11.40 hodin. Konce aktivit budou upraveny tak, aby nedocházelo 

ke kontaktu jednotlivých skupin žáků. 

 Zájemci o školní stravování se nahlásí vedoucí školní jídelny nejpozději do 4. 6. 2020 na 

telefonním čísle 416 798 149. 

 Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce a použije dezinfekci na ruce, která bude 

k dispozici v prostoru umyvadel ve školní jídelně. 

 Pokrmy vydává personál školní jídelny, vč. příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a 

neberou si ani příbory. 

 Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. 

 Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. 

 Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla. 

8. Osoby s rizikovými faktory 

 Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 

 Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s 

dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou. 

 Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. 

hypertenze. 

 Porucha imunitního systému, např. 

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),  

b) při protinádorové léčbě,  

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně. 

 Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2). 

 Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 

 Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin 

(dialýza). 

 Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z 

bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.  

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o 

účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. 
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Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení 4, která je možné podepsat 

před vstupem do školy: 

o písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, 

a  

o písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. 

horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. 

 

 

Děkujeme za pochopení a respektování uvedených pokynů. 

 

 

 

 

 

V Liběšicích, dne 28. 5. 2020 

 

 

 

…………………………………… 
                    Mgr. Jan Táborský 

ředitel ZŠ a MŠ Liběšice 

 

                                                           
4 Uvedená prohlášení jsou obsahem jednoho dokumentu, který je možné stáhnout z webu školy. 
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