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Povinnosti žáků při vstupu do budovy školy a během pobytu v ní. 
 

Před vstupem do budovy všichni žáci: 

 Budou mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.  

 Přijdou před hlavní vchod budovy Nerudova až 5 min před stanoveným začátkem. 

 Neshromažďují se před budovou školy a udržují mezi sebou dvoumetrové rozestupy.  

 V prostorách před budovou školy a během pohybu po budovách mají nasazené 

roušky tak, aby jim zakrývaly ústa a nos. 

 Před budovou školy vyčkají na učitele, který je doprovodí do třídy. Samostatně 

nevstupují do budovy. 

 Jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované 

nedodržování, po upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění 

žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.  

 Před prvním vstupem žáka/žákyně do školy je zákonný zástupce povinen vyplnit 

tato prohlášení (formulář je na webu školy a jako příloha e-mailu) 

 písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených 

Ministerstvem zdravotnictví, a  

 písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního 

onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu 

apod.).  

 Předají tento formulář učiteli před vstupem do budovy školy. V případě, že nebude 

mít formulář s sebou, nebude vpuštěn do budovy a zařazen do přípravy na přijímací 

zkoušky. 

 Mohou projít namátkovým měřením teploty. V případě podezření na nákazu budou 

z výuky vyloučeni. 

 

V budově školy budou všichni žáci: 

 Vstupovat samostatně. Žádný doprovod včetně zákonných zástupců nebude vpuštěn 

do budovy. 

 Při vstupu do budovy školy a během pohybu po budovách mít nasazené roušky tak, 

aby jim zakrývaly ústa a nos. Při vstupu si omyjí ruce dezinfekčním přípravkem. 

 Následovat učitele až na místo výuky. 

 V určené třídě se přezují a odloží svršky. Ihned poté si důkladně umyjí ruce mýdlem 

nebo desinfekcí. Žáci si nosí přezůvky na každý den. 
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o Přezůvky, které mají žáci v šatnách, je možné si vyzvednout první den 

s doprovodem učitele. 

 Budou celý den v určené třídě. V určené třídě pro výuku jsou připravené lavice, se 

kterými žáci nehýbají. V každé lavici sedí pouze jeden žák dle pokynů učitele. 

 Uvnitř určené třídy rozhoduje učitel o tom, zda mají/nemají žáci nasazené roušky. 

 Při sejmutí roušky si ji každý žák odkládá do svého sáčku. Neodkládá ji na lavici či 

jinam. 

 Při opuštění této třídy mají žáci vždy nasazené roušky tak, aby jim zakrývaly ústa a 

nos. 

 Přestávky tráví žáci dle připraveného harmonogramu vyvěšeného ve třídě. Některé 

přestávky tráví ve třídě, některé mohou být v jiných prostorách. 

 Po každém vzdělávacím bloku si umyjí nebo vydezinfikují ruce. 

 Učitel může žákům namátkově měřit teplotu. Pokud žák bude vykazovat některý z 

možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a budou 

kontaktováni zákonní zástupci. 

 

 

Školní jídelna a školní bufet jsou zatím uzavřeny. Je nutné zajistit si 

vlastní stravu. 


