
Dodatek ke školnímu řádu č. 3, platný od 1.9. 2020 

 

Dodržování níže uvedených pravidel je pro žáky, zaměstnance, zákonné zástupce či návštěvníky 

školy závazné. 

 

1. Do budovy školy cizí osoby pokud možno nevstupují, pokud nelze jinak, musí se hlásit přes  

    videotelefon do ředitelny, sborovny, školní družiny.  

    Cizí osoby se nemohou bez ochrany úst a nosu (roušky, respirátoru) a doprovodu pracovníka 

    školy pohybovat volně po škole. 

 

2. Žáci se před školou zbytečně neshlukují, po příchodu ke školy vstupují do školy hlavním 

    vchodem. 

 

3. Při vstupu si žáci, zaměstnanci, zákonní zástupci, návštěvníci školy vydezinfikují ruce a jdou do  

    prostorů šaten, kde se přezují a odcházejí do tříd. 

 

4. Z šatny žáci odcházejí do tříd, na chodbě se s nikým nezastavují a neshromažďují se. 

 

5. V budově školy, školní družiny všichni dodržují obecně platná hygienická pravidla pro kašlání 

    smrkání, kýchání- je nutné používání jednorázových kapesníků a jejich okamžitá likvidace 

    do odpadkových košů. 

 

6. O přestávkách si žáci dojdou na WC a zbytečně se na chodbách nezdržují, není povoleno 

    navštěvovat jiné třídy. 

 

7. WC používají žáci na svém patře. 

 

8. Na tělesnou výchovu, sportovní hry, pracovní činnosti, pracovní vyučování či jiné vyučovací  

    hodiny vyučované mimo budovu školy vyčkají žáci příchodu vyučujícího ve své třídě a  

    následně společně odchází do šatny. 

 

9. Na tělesnou výchovu a sportovní hry se žáci převlékají v šatně v přízemí.  

 

10. Pokud bude nařízeno nošení roušek, budou o jejich požívání žáci i zákonní zástupci žáků 

      informováni a pravidla jejich používání budou závazná. 

 

11. Hygienu rukou žáci provádí před přestávkou i po přestávce, před i po činnosti s pomůckami, 

      hračkami ve školní družině, sportovním materiálem. 

 

12. Svačinu a pití si žáci nepředávají a neochutnávají 

 

13. Žáci 1.-9. ročníků odchází na oběd do školní jídelny s vyučujícím po poslední dopolední hodině,  

      ti, co na oběd nechodí, odchází na polední přestávku mimo školu, nebo mohou být v prostorách  

      šatny v přízemí pod dozorem vyučujícího, nezdržují se na chodbách a ani v jiných třídách. 

      Žáci 1.-3. tříd odcházejí do družiny pod dozorem vychovatelky školní družiny. 

 

14. Ve frontě v jídelně stojí žáci jedné třídy za sebou a nepromíchávají se se žáky z jiných tříd. 

 

15. Ve školní jídelně si žáci vydezinfikují ruce a učitel vykonávající dozor u okénka na stravu 

      předá příbor a zajistí i předání nápoje. 

 

16. V jídelně sedí žáci jedné třídy pospolu, nepromíchávají se se žáky z jiných tříd. 



 

17. V průběhu výměny žáků ve školní jídelně je průběžně prováděna dezinfekce stolů a židlí. 

 

18. Po obědě odchází žáci do šaten a mimo budovu školy, nebo ve dnech odpoledního vyučování 

      mohou být do jeho zahájení v šatně ve skupinkách po třídách. 

 

19. Po ukončení odpoledního vyučování odchází žáci do šaten s vyučujícím, v šatně se zdržují 

      pouze nezbytně dlouhou dobu a co nejrychleji opouštějí školu. 

 

20. V případě, že jsou patrné příznaky covid- 19 při vstupu žáka do školy, není tento žák do budovy 

      vpuštěn v případě  osobní přítomnosti zákonného zástupce / zákonný zástupce je informován 

      o nutnosti telefonického kontaktu dětského lékaře/. 

 

21. Pokud žák vykazuje příznaky covid-19 při příchodu do školy a není přítomen zákonný zástupce, 

      nebo v průběhu vyučování, je izolován do izolační místnosti, nasadí si roušku a zákonný  

      zástupce je vyzván k bezodkladnému vyzvednutí dítěte ze školy. Zákonný zástupce je  

      informován o nutnosti telefonického kontaktu praktického lékaře. 

 

22. O žáka na izolační místnosti se stará vedením školy určený pracovník, tato osoba používá 

      ochranné osobní pomůcky roušky, rukavice. 

 

23. Pokud vykazuje příznaky covid- 19 zaměstnanec, odchází okamžitě domů a telefonicky  

      informuje svého praktického lékaře. 

 

24. Pokud onemocní žák školy nemocí covid-19 informuje bezodkladně o nastalé situaci zákonný 

      zástupce ředitelku školy mobil 604201414, 321 796 236. Pokud onemocní zaměstnanec školy,    

      rovněž bezodkladně informuje o této situaci ředitelku školy. 

 

25. Všechna důležitá sdělení k provozu školy budou zveřejňována na webových stránkách školy 

      v sekci aktuality. 

 

 

 

 

 

 

 

3. dodatek ke Školnímu řádu ZŠ Zásmuky byl projednán Pedagogickou radou dne 26.8. 2020 

a schválen Školskou radou dne 26.8. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

V Zásmukách 26.8. 2020                                           Mgr. Alena Bernardová, ředitelka školy 


