
Pravidla pro zajištění bezpečnosti a zdraví osob při dobrovolné prezenční výuce pro žáky 

 

Dokument konkretizuje pravidla pro zajištění bezpečnosti a zdraví osob během prezenční výuky na ZŠ 

a MŠ Dolní Kounice. Vychází z metodického pokynu http://www.msmt.cz/file/52773_1_1/ , specifikuje 

jeho nařízení pro prostředí naší školy.  

 

Příchod do školy a ze školy 

 Během cesty do a ze školy je třeba mít zakrytá ústa a nos dle obecných pravidel chování n a 

veřejnosti. Tato povinnost platí i při pohybu po chodbách školy. Je třeba mít u sebe náhradní 

roušku pro případ, že by 1. rouška byla propocená nebo jinak poškozená.  

 Je nutné dodržovat rozestupy 2 metry.  

 V prostoru před školou se nezdržujte, nevytvářejte skupinky. Nevstupujte do školy bez pokynu 

pověřeného pracovníka. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv 

doprovázejícím osobám. Škola bude pro žáky otevřena vždy v 7:30 hod. před začátkem výuky 

a u vchodu bude dohlížet pedagogický pracovník.  

 Na školním pozemku se pohybuje jen na chodníku v prostoru před vstupem do budovy školy. 

 Po ukončení výuky opusťte prostor školy!  

 

Obecná pravidla chodu školy při prezenční výuce 

 Případnou nepřítomnost žáka nahlaste třídnímu učiteli telefonicky nebo mailem. Následně 

nepřítomnost omluvte v žákovské knížce. 

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

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

 Pohyb skupiny žáků i pedagoga je omezen vždy na jednu část školy, která je v pravidelných 

intervalech dezinfikována.  

 Pedagogové odvedou žáky do tříd, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.  

 Při pohybu v prostorách školy je nutné udržovat rozestupy min. 2 metry.  

 Žáci nevyužívají šaten, přezouvají se ve své třídě nebo před ní. Neprodleně po přezutí, 

popřípadě po příchodu do třídy, si musí každý žák důkladně umýt ruce (20 až 30 sekund vodou 

a mýdlem) a poté použít na ruce desinfekci. Pro utírání rukou se využívá výhradně jednorázový 

papírový ručník. Tyto hygienické potřeby budou všem žákům neustále ve třídě k dispozici.  

 Žáci nenechávají v lavicích žádné předměty. Zbytky svačin, použité papírové kapesníky jsou 

neprodleně vyhazovány do odpadkového koše.  

 Během výuky je zakázáno přemísťování lavic a školního nábytku. V lavici bude pouze jedna 

žákovská židlička pro jednoho žáka.  

 Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám 

ve složení skupiny žáků.  

 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.  

 Při sejmutí roušky si ji každý žák ukládá svého sáčku, nepokládá ji na lavici.  

 V každé třídě se bude často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut). 

http://www.msmt.cz/file/52773_1_1/


 Každá učební skupina má vyhrazenou svou toaletu. Před zahájením výuky provede pověřený 

pedagog poučení o bezpečnosti včetně poučení o organizačních pokynech daného dne a určení 

pravidel a chování. Porušení pravidel definovaných tímto dokumentem, resp. nadřízenou 

metodikou MŠMT, bude posuzováno jako závažné porušení pravidel chování.  

 Žák musí přijít na výuku vybaven vlastními učebními pomůckami.  

 

Specifika pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na SŠ v době od 18. 5. 2020 

 Obsahem prezenční výuky pro žáky 9. ročníku je učivo pouze z předmětů přijímací zkoušky – 

ČJ a M, cílem je intenzivní příprava na přijímací zkoušky. Prezenční forma výuky bude doplněna 

výukou distanční.  

 Prezenční výuku ČJ a M povedou vyučující předmětů v konkrétních třídách. 

 S rozvrhem prezenční výuky jsou žáci i jejich zákonní zástupci předem seznámeni 

prostřednictvím třídních učitelů. 

 Složení školních skupin je neměnné po celou dobu výuky. O zařazení žáků do skupin rozhoduje 

ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020. 

 Vzdělávací skupinu tvoří pouze přihlášení žáci 9. ročníku, kteří se připravují na přijímací zkoušky 

a mají vyplněné čestné prohlášení zákonného zástupce.  

 Čestné prohlášení s datem vyplnění 18. 5. 2020 žáci odevzdají při příchodu do školy 

přítomnému pedagogovi. Bez něho nebude žák vpuštěn do budovy. 

 

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. Škola bude kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí 

žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. 

 

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 školní skupiny či přípravy.  

 

V Dolních Kounicích dne 7. května 2020    Mgr. Radim Dubčák, ředitel školy 

 

 

 

 

 


