
Základní škola T. G. Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

 

Hygienická a bezpečnostní  pravidla pro žáky a zákonné zástupce v době 

epidemie covid 19  pro školní rok 2020/2021 

 

I. Pravidla pro žáky 

- Vstup žáků do školy: 

a) Budova Masarykova – individuální příchod do ŠD 

b) Školní klub    - 4. A 7,40 hodin 

    - 5. ročník 7,45 hodin 

 c) Budova Havlíčkova -  4. – 6. ročník 7,30 hodin 

      - 7. -  9. ročník 7,45 hodin 

      - přihlíží se k příjezdu dojíždějících žáků 

- Vstup do školy je povolen pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám. 

Žáci jsou povinni: 

- Minimalizovat velké shromažďování osob před školou. 

- Po příchodu do třídy si musí každý umýt ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou                          

a tekutým mýdlem) a případně použít dezinfekci na ruce.  Hygienu rukou budou 

dodržovat po celou dobu pobytu ve škole (opakované důkladné mytí, dezinfekce). 

- Během pobytu ve škole nenavštěvovat žáky z jiných tříd a minimalizovat pohyb ve 

společných prostorách školy. 

- Nevstupovat do školy 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).  

- Řídit se všemi dalšími pokyny všech zaměstnanců školy. 

Pobyt žáků v jídelně: 

- Do jídelny odcházejí žáci společně pod dohledem učitele nebo vychovatelky.  

- Před vstupem do jídelny si každý žák důkladně umyje ruce, případně  použije dezinfekci 

na ruce.  

- V jídelně sedí žáci odděleně po třídách a konzumaci jídla zbytečně neprodlužují. 

- Použité nádobí odnesou k odkládacímu okénku. 

- Dodržují zvýšenou měrou veškerá běžná hygienická pravidla. 

     Pobyt žáků v družině 

- Po ukončení výuky jsou žáci odváděni do školní jídelny. 

- Řídí se všemi pokyny vychovatelky ŠD, platí pro ně veškerá stanovená pravidla dle této 

směrnice. 



II. Pravidla pro rodiče 

 

- Zákonní zástupci a veřejnost nemohou do školy vstupovat s příznaky, infekčního 

onemocnění. 

- Zákonní zástupci a cizí osoby po příchodu do budovy zůstanou za vstupními dveřmi 

s nasazenou rouškou a vyčkají příchodu zaměstnance školy. 

- U vstupu do budovy jsou k dispozici hygienické prostředky k dezinfekci rukou.  

- Zákonní zástupci nesmí do školy poslat dítě, které jeví příznaky infekčního 

onemocnění. 

- Zákonní zástupci se dále řídí všemi pravidly uvedenými v bodě III. 

 

 

III. Pravidla v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19 

- V případě, že při příchodu žáka do školy jsou patrné příznaky nákazy a žák přichází 

v doprovodu zákonného zástupce, žák nesmí vstoupit do budovy školy. 

- V případě, že žák přichází bez doprovodu a jeví příznaky náznaky, třídní učitel zajistí 

umístění žáka do karanténní místnosti, oznámí tuto skutečnost vedení školy a 

neprodleně vyzve zákonného zástupce k bezodkladnému vyzvednutí žáka. Současně 

informuje zákonného zástupce, aby telefonicky kontaktoval praktického lékaře, který 

rozhodne o dalším postupu. 

- V případě, že se příznaky nákazy vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole,  

pedagogický pracovník zajistí poskytnutí roušky sobě i žákovi a postupuje podle 

předchozího bodu. Před návratem do své třídy provede pedagog nezbytnou dezinfekci 

rukou. Po návratu do třídy zajistí větrání a dezinfekci pracovního místa žáka. 

- V izolaci pobývá žák do doby převzetí zákonným zástupcem pod dohledem dospělé 

osoby (asistenta pedagoga nebo správního zaměstnance). Osoba v izolaci používá 

samostatné WC s umyvadlem. Při péči o podezřelého z nákazy všichni používají 

ochranné osobní pomůcky. Po odchodu z izolace uklízečka vyvětrá, uklidí a 

vydezinfikuje místnost a WC. 

- Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění, neprodleně toto 

oznámí vedení školy a opustí školu v nejkratším možném čase s použitím roušky a 

dodržením všech hygienických pravidel. Poté kontaktuje praktického lékaře, který 

rozhodne o dalším postupu. 

- Žák nebo zaměstnanec školy, který jeví příznaky infekčního onemocnění (např. rýma, 

kašel, teplota…), které jsou projevem chronického včetně alergického onemocnění, 

může vstoupit do školy pouze po předložení lékařského potvrzení (dětský lékař, 

praktický lékař, poskytovatel pracovnělékařských služeb). 

- V případě výskytu onemocnění covid-19 rozhoduje o všech hygienických opatřeních 

příslušná KHS. 

 

 

 

 



IV. Výuka v případě nařízené karantény 

1) Prezenční výuka 

Pokud se karanténa týká méně než 50 % žáků třídy, pokračuje výuka běžným způsobem. 

Dotčeným žákům poskytne škola podporu na dálku (Edupage – materiály, plány učiva, úkoly). 

Žáci se zapojí do výuky podle svých individuálních podmínek. 

2) Smíšená výuka 

Pokud se karanténa týká více než 50 % žáků třídy, škola distančně vzdělává dotčené žáky, 

ostatní pokračují v prezenčním vzdělávání. 

3) Distanční výuka  

Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo MZd 

zakázána přítomnost celé jedné třídy, škola poskytuje pro tuto třídu vzdělávání výhradně 

distančním způsobem. Ostatní třídy se dále vzdělávají prezenčním způsobem. 

Pokud je zakázána přítomnost všech žáků, přechází na distanční výuku celá škola. 

  

V. Závěrečná ustanovení 

Směrnice vstupuje v platnost 2. 9. 2020. 

 

V Rajhradě 2. 9. 2020 

         PaedDr.  Zdeněk Motlíček 

          ředitel školy 

 

 

 

 

 

 


