
 
 

 
 
 

 
Organizace výuky od 30. 11. 2020 
  

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

 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. 

 Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. 

 Pokud žák vstoupí do budovy školy, má za něj škola zodpovědnost, nelze tedy dítě s příznaky poslat 

bez rodičů domů a musí se počkat na příchod rodičů. 

 Dohled u šaten bude sledovat, zda někdo z žáků nemá příznaky. 

 Učitelé na začátku každé hodiny intenzivně vyvětrají učebnu.  

 Pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou 

uprostřed každé vyučovací hodiny, popřípadě každých 30 min. 

 Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani 

jinak neprolínají). 

 Žáci školy mají povinnost nosit respiratory (roušky) po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní 

družiny). Zaměstnanci školy mají povinnost nosit RESPIRÁTORY FFP 2. Zákonné zástupce žáků 

žádáme, aby u svých dětí upřednostnili respiratory FFP 2 před rouškami. 

 Vstup třetích osob (například zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků) - do prostor školy je obecně 

možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.  

 Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání). 

 Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny. Není-li 

to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině zařadit žáky jednoho 

ročníku. Školní družina bude v provozu podle potřeb zákonných zástupců od 6:00 do 17:00. 

 Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních 

prostorách, a to i mimo areál školy. 

 Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.  

 Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem žáků do školy, po zahájení 

vyučování a po odchodu žáků ze školy po skončení vyučování.  

 Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně dvakrát denně.  

 Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy 

pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, 

koberce se vysávají.   

 Je kladen důraz na dezinfekci (provádět ji podle konkrétních podmínek několikrát denně) povrchů 

nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice  

a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce).  

 Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19.  

 Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky infekčního 

onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, 

bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat 

zvýšenou míru pozornosti. 

 

 Škola průběžně žákům i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny, tedy že 

je 



 
 

 
 
 

nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si 

umýt ruce. 

 Poučení v souvislosti s COVID-19 zapsat do třídní knihy ZŠ a ŠD, obsah poučení dostanou učitelé a 

vychovatelky od vedení školy, v případě, že bude žák chybět, bude poučen po návratu do školy. 

  

Vyučování 

 Žáci čekají ráno před školou, budou mít respirátory (roušky). Škola se otevírá v 7:40. Žáky si 

vyzvedne vyučující 1. vyučovací hodiny přesně podle časového harmonogramu nástupu do školy 

rozeslaného na  

e-mailové adresy učitelů (dne 25. 11. 2020). Je zakázáno se v šatnách shlukovat. 

 V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou 

vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu 

rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. 

 Žák po celou dobu pobytu ve škole minimalizuje kontakt se žáky jiných tříd. 

 Žák se o přestávkách bude zdržovat převážně ve své třídě. Na toaletu půjde ve vyučovací hodině. 

 Žáci se v prostorách školy nesmí shromažďovat a vytvářet skupinky. 

 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla a školní řád. 

 Při přesunu tříd, pohybu na chodbách, návštěvě toalet či společných a venkovních prostor nesmí žáci 

navštěvovat jiné třídy, nesmí se scházet ve společných a venkovních prostorách se žáky z jiných tříd, 

nesmí bezdůvodně přecházet do jiného patra a nesmí se scházet na WC nebo v jiných prostorách 

školy. 

 V učebnách informatiky, v dílnách, polytechnické učebně, jazykové učebně a jiné učebně než 

kmenové si žák po vstupu do učebny důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem, 

popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu 

v učebně. 

  

Konec vyučování, oběd 

 Po skončení vyučování žák ihned opouští školu. Žáci se nesmí zdržovat a shlukovat v prostorách 

šaten. 

 Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce (20 až 30 sekund teplou vodou) či použije 

dezinfekci na ruce a řídí se pokyny zaměstnanců a řádem Centrální jídelny Třebíč  

  

Školní družiny a školní kluby 

 Poučení žáků o organizaci ŠD a pravidlech hygieny, musí být zapsáno v třídní knize ŠD. Poučení 

bude stejné jako pro ZŠ. 

 Školní družina funguje od 6:00 do 17:00 

 

Poučení na COVID-19 

 Poučení na COVID-19 provede každý třídní učitel.   

 Po poučení žáků si podepsaný dokument „PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE 

ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19“ uložte do své dokumentace třídy. 

 Pokud někdo ze žáků bude chybět, poučte jej prosím dodatečně a nechte žáka poučení podepsat. 

Podpisy neplatí pro 1. třídy (poučení ale platí). 

 Do třídní knihy v listu určeném pro poučení prosím napište POUČENÍ PROVOZ ŠKOL 

VZHLEDEM KE COVID-19. 



 
 

 
 
 

 Pokud u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo 

chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost. Přítomnost ve 

škole pouze v respirátoru (roušce). 

  

Žák s podezřením na COVID-19 

 Pokud žák vstoupí do školy, škola za něj přebírá zodpovědnost, nemůžeme jej tedy odeslat domů bez 

doprovodu rodičů. 

 Pokud učitel zjistí podezření na COVID-19 u žáka, postupuje následovně: 

Učitel jej odvede ke školnímu bytu, otevře okna (dle povětrnostních podmínek, dá žákovi respirátor  

a informuje vedení školy. Následně  se vrací do třídy. 

 Vedení školy určí učitele, který má volno a bude dohlížet ve školním bytě nad žákem. Není žádoucí, 

aby byl vyučující se žákem v místnosti po celou dobu, pokud není zdravotní stav žáka závažný, musí 

jej však po cca 10 minutách kontrolovat. K dispozici je i sociální zařízení – WC. Klíč od dveří bytu 

je k dispozici v kanceláři školy. 

 Vedení školy (popř. po domluvě vyučující dané třídy) informuje zákonného zástupce o vyzvednutí 

žáka. 

 Pokud bude potřeba dohled další hodinu, bude určen jiný učitel. 

 Suplování a rozpis dozorů bude posíláno e-mailem. 

 Učitel bude mít ve školním bytu ochranné pomůcky (respirátor, štít, rukavice roušku, teploměr) 

 Pokud bude potřeba zajistit péči o více žáků s podezřením na COVID-19, budou určeny prostory 

vedením školy. 

 Pokud pošleme žáka s podezřením na COVID-19 domů, budeme po návratu požadovat čestné 

prohlášení, že je žák zdravý. 

  

Ostatní informace 

 Ve sborovně bude ve skříňce na třídní knihy krabička náhradních jednorázových  roušek pro děti, 

respirátory pro učitele, hygienické rukavice, náhradní nádobka s dezinfekcí, nádobka s dezinfekcí  

a rozprašovačem, papírové utěrky, kontakty na zákonné zástupce všech žáků a bezkontaktní 

teploměr. 

 Ve školním bytu bude krabička náhradních jednorázových roušek pro děti, respirátory pro učitele, 

hygienické rukavice, náhradní nádobka s dezinfekcí, papírové utěrky, lahev s vodou a kelímek na 

pití, kontakty na zákonné zástupce všech žáků a bezkontaktní teploměr. 

 Ve všech třídách a odborných učebnách je k dispozici dávkovač dezinfekce (dezinfekce je 

bezoplachová), nádobka s tekutým antibakteriálním mýdlem a papírové utěrky. 

 Na WC jsou dávkovače na dezinfekci, nádobka s tekutým antibakteriálním mýdlem a papírové 

utěrky. 

 Pokud pracovník školy zjistí, že v některé učebně dojdou nějaké hygienické prostředky, kontaktuje 

pana školníka, paní uklízečku nebo zavolá tuto skutečnost do kanceláře školy. 

 Pro každou třídu, případně odbornou učebnu třídní učitel udělá neměnný zasedací pořádek. Zasedací 

pořádek bude zapsán v třídní knize. 

 Bufet ve škole bude do odvolání uzavřen. 
  
 

V Třebíči 18. 11. 2020                                                                  Mgr. Martin Hlávka, ředitel školy           

 


