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Ve Světnově dne 11.5.2020

Manuál pro vstup dítěte do ZŠ v době pandemie onemocnění Covid 19 

Vzhledem k současnému stavu vydávám opatření pro pobyt dítěte v ZŠ. 

1) ZŠ bude otevřena denně od 7:30 do 14:00 hod. 
 Žáci přicházejí do školy nejdříve v 7.30 hod., ranní družina není. Mají ústa a 

nos chráněna rouškou.
 Při vstupu do školy si ve vstupní chodbě dezinfikují ruce u nainstalovaného 

stojanu. Dodržují odstup od ostatních 2m. Bude přítomen dozor.
 Rodiče ani jiný doprovod do školy nevstupují.
 Ze školy mohou žáci odcházet ihned po vyučovacím bloku před obědem 

v 11.25 h.(pokud jej nebudou mít přihlášen) nebo po obědě cca ve 12 h., 
nejdéle po ukončení odpoledních aktivit ve 14.00 hod. a to sami nebo 
s doprovodem, který čeká před školou, ale do školní budovy nevstupuje. 

2) Žák musí být naprosto zdravý, bez příznaků jakéhokoli onemocnění (zvýšená teplota, 
rýma, kašel, zánět očí). 

 Žák bude kontrolován při vstupu do šatny - vizuální kontrola, v případě 
pochybností – měření teploty.

3) Do šatny vstupuje žák s nasazenou rouškou. Při čekání před školkou je doporučeno 
dodržovat rozestupy 1,5 m.

4) Žák se v šatně převlékne, přezuje a prochází chodbou kolem toalet, kde si důkladně umyje 
ruce (po dobu 30 sekund) a znovu použije dezinfekci na ruce, která je umístěna před vstupem 
na WC. Potom přechází do 1. patra. Výuka bude probíhat pouze v jedné z tříd, další prostory 
školy se používat nebudou.



5) Do školy musí mít dítě na každý den minimálně 3 čisté roušky v igelitovém sáčku a jeden 
prázdný sáček na použité roušky (vzhledem k teplému počasí doporučujeme i více ks roušek). 
Roušky se budou měnit několikrát během dne s ohledem na počasí a jejich stav při používání 
(vlhkost a podobně), použité roušky bude žák dávat do vlastního igelitového sáčku, denně je 
odnáší domů a další den má s sebou roušky nově vydezinfikované a vyžehlené. Vzhledem 
k zajištění bezpečnosti personálu školy, k rizikovým faktorům, které mají dospělé osoby 
ZŠ Světnov, bude v naší ZŠ nošení roušek celodenně povinné. 

6) Dezinfekci v prostoru školy zajišťuje ZŠ.

7)  V ZŠ se bude pravidelně a důkladně větrat, vždy nejméně 5 minut každou hodinu (což 
provádíme běžně i mimo nouzový stav). 
     
8)  Na hygienu rukou dohlíží učitelka, děti si ruce budou utírat do jednorázových papírových 
ručníků, nikoliv do látkových. Žáci po použití WC vždy znovu použijí, kromě mytí rukou, 
také dezinfekci.

9) Předpokládáme, že účast žáků nepřesáhne počet 15 (podle předběžného zjišťování zájmu), 
proto bude vytvořena pouze jedna školní skupina. (budeme ale, samozřejmě reagovat na 
konečný počet přihlášených žáků). Pokud budeme mít 1 šk. skupinu, bude po celou dobu 
pobytu ve škole pouze v jedné třídě. Lavice budou rozestaveny s dostatečnými rozestupy a 
žáci budou dodržovat doporučený odstup od ostatních. Na WC budou odcházet jednotlivě, 
nikoliv ve dvojicích nebo skupinkách. Celodenní výuku povede pouze 1 k tomu určený 
pedagog, družinu po obědě také.

10)  Pro výuku ve škole zůstává prioritní dálkový způsob. Takový je pokyn ministerstva. Není 
zaručeno, že ve škole bude přítomen právě učitel, který děti obvykle denně vyučuje.
„Výuka“ bude denně probíhat po 4 vyučovací hodiny. Nebude rozdělena na klasické 45 
minutové hodiny, ale proběhne v celkovém bloku s krátkými přestávkami na oddych a 
svačinu. Bude se jednat spíše o procvičování a opakování pod dohledem. Denně budeme 
zařazovat ČJ, M, AJ. 1x týdně zařadíme PRV, PŘ – VL. Tělesná výchova je zrušena, ostatní 
výchovy budou zařazeny pouze v rámci oddechových aktivit a v rámci pobytu ve škole po 
obědě. Zařazovat budeme také v hojné míře (podle počasí, apod.) pobyt ve venkovním 
prostoru školy – na zahradě. Kde budou také platit přísná bezpečnostní a hygienická pravidla, 
včetně povinnosti mít roušku.
Žáci si po každém vzdělávacím bloku myjí nebo dezinfikují ruce.
Sešity ani další materiály použité ve výuce nebudou pedagogy opravovány, proběhne  pouze 
společná kontrola nebo náhled pedagoga na splnění zadaného úkolu a ústní komentář. Žáci 
s sebou domů učebnice ani pracovní sešity odnášet nebudou, vše bude zůstávat ve škole do 
dalšího dne. 
Žákům, kteří do školy docházet nebudou, bude dálkově denně předáván rozsah úkolů ke 
splnění.



11)   Stravování bude probíhat v běžném rozsahu ve školní jídelně, budeme vařit teplé obědy. 
Příbory žákům budou vydány jednotlivě zabalené v papírovém ubrousku. Při jídle budou 
odloženy roušky do vlastního sáčku, žáci budou sedět u stolu po jednom, budou se střídat tak, 
aby oběd proběhl bezpečně a v co nejkratším čase. Před obědem opět proběhne pečlivá 
dezinfekce rukou. Dopolední svačiny si žáci nosí z domu včetně označené láhve s pitím, čaj 
do hrníčků jim bude poskytnut pouze při obědě.

12)   Aktivity po obědě budou probíhat ve stejné skupině, jako ty dopolední. Využívat budeme 
pouze prostor jedné třídy, nebude k dispozici školní družina v podkroví, využívat budeme co 
nejvíce školní zahradu a pobyt venku.

13)  V případě podezření na příznaky jakékoliv nemoci bude dítě izolováno v samostatné 
místnosti (vedlejší třídě) a rodiče budou kontaktováni k okamžitému převzetí ze školy. 
Zároveň škola okamžitě informuje příslušnou hygienickou stanici. V případě potvrzení 
výskytu nemoci Covid-19 se postupuje podle příslušných vládních nařízení, tzn., že všichni, 
kteří přišli do kontaktu s touto osobou – dítětem, nastupují do karantény.

14) Před nástupem do ZŠ zákonní zástupci vyplní Čestné prohlášení, dodatek k čestnému 
prohlášení odevzdá zákonný zástupce ve škole při prvním nástupu dítěte. Uvedená rizika 
v čestném prohlášení rodiče pečlivě zváží a jsou povinni je respektovat.

15) Denně po ukončení provozu v ZŠ bude probíhat kompletní úklid a dezinfekce 
používaných prostor – všech dotykových ploch (kliky, vypínače, umývadla, klávesnice, stoly, 
lavice, židle,…), všech podlah a prostory WC, šatny i jídelny. Škola má zajištěn dostatek 
dezinfekčních virucidních prostředků.

Mgr. Hana Štůlová, řed. ZŠ a MŠ Světnov


