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POKYN K OCHRANĚ ZDRAVÍ ŽÁKŮ A ZAMĚSTNANCŮ  

ZÁKLADNÍ ŠKOLY BOROVÁ  

S ÚČINNOSTÍ OD 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 

Výuka 

  Vedle denní výuky budeme žákům poskytovat i výuku distanční, protože někteří žáci do školy 

v tomto školním roce již nenastoupí. 

Klasifikace žáků 

  Žáci budou na konci školního roku ohodnoceni známkami s přihlédnutím k vzniklé situaci  

a doporučení MŠMT ČR. 

 

Ukončení výuky v jednotlivých ročnících a dnech 

                        

 

KONEC VÝUKY JEDNOTLIVÝCH ROČNÍKŮ 
Pozn.: Počítejte s dalšími cca 15 minutami na úklid třídy, 

pracovního místa žáků a opuštění školy.  

Žáci, kteří budou obědvat ve škole a nepůjdou do ŠD, budou 

odcházet ze školy ihned po obědě (po dalších cca 20 min.). 

ROČNÍK  PO ÚT  ST ČT PÁ 

1. 

 

11:35 11:35 

11:35 
Jílková 

celý den 11:35 

11:35 
Doležalová 

celý den 

2. 11:35 11:35 

11:35 
Doležalová 

celý den 11:35 11:35 

3. 12:30 11:35 

12:30 
Jílková 

celý den 11:35 

11:35 
Doležalová 

celý den 

4. 12:30 12:30 12:30 11:35 11:35 

5. 12:30 12:30 12:30 12:30 11:35 
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  Zapojení paní vychovatelky do výuky (1., 3., 2. roč.) dle rozvrhu, viz výše – organizační 

důvody. Pokud není uvedeno jinak, v jednotlivých ročnících učí třídní učitel celý den. 

 

Cesta do školy a ze školy, čekání před školou 

 

  Během cesty do školy a ze školy a při čekání před školou jsou žáci povinni mít zakrytá ústa a 

nos ochrannými prostředky (rouška, ochranný štít). Při čekání na vstup do školy musí dodržovat 

mezi sebou odstupy dva metry, skupiny se mezi sebou nesmí míchat. Žáci vyčkají na určeném 

místě před školou. 

 

Příchod do školy 

 

Žáci jsou rozděleni do čtyř skupin: 

 

               1. skupina:  1. a 3. ročník  

               2. skupina:  2. ročník  

               3. skupina:  4. ročník  

               4. skupina:  5. ročník 

 

Nejvyšší povolený počet žáků ve skupině je 15, proto nemůže docházet ke spojování některých 

ročníků. 

 

   Vpuštění do budovy školy provádí pověřený pracovník školy. Žáci jsou povinni dbát jeho 

pokynů. Doprovod žáků je povolen pouze před školu. Žáci jednotlivých skupin budou přicházet 

do školy vždy v určenou hodinu, a to: 

 

                od 7:00 h – příchod vybraných žáků na doučování nebo přípravu na přijímací   

                                    zkoušky na střední školu; 

 

                od 7:15 h – 7:30 h    1. a 2. skupina (1., 2. a 3. roč.), mohou i jejich sourozenci   

                                                   z vyšších ročníků; 

 

  

                od 7:30 h – 7:45 h     3. a 4. skupina (4. a 5. roč.), mohou i jejich sourozenci   

                                                   z nižších ročníků. 

 

 

V budově školy 

 

Každá skupina má na přezutí určeno svoje místo v budově školy: 

 

                   1. skupina:  1. a 3. ročník – šatna vlevo; 

                   2. skupina:  2. ročník – chodba v přízemí vlevo; 

                   3. skupina:  4. ročník – šatna vpravo; 

                   4. skupina:  5. ročník – chodba před učebnou 5. ročníku. 

 

  Žáci budou vpouštěni do budovy školy průběžně po jednom. U vchodu si vydezinfikují ruce 

(dezinfekcí připravenou u vchodových dveří). V budově školy se urychleně přezují na určeném 

místě, které je opatřeno jmenovkou žáka a je neměnné a mnohdy odlišné od jeho místa před 

uzavřením školy. S rouškou (ochranným štítem) na ústech bez prodlevy odejdou do své učebny, 



kde si na svém místě odloží svršky (bundy, mikiny apod.), připraví si učebnice, PS, psací 

potřeby, a to podle rozvrhu a vydezinfikují si ruce vlastní dezinfekcí, zůstanou na svém místě. 

Omezený pohyb žáků platí v celé budově školy (ve třídách, na chodbách, při odchodu na 

toaletu). 

 

Návštěva toalety 

 

  Žáci i pedagogičtí pracovníci budou dbát na to, aby se zde vzájemně nepotkávali. Pokud bude 

třeba, vyčkají, až bude na toaletách volno. Po použití toalety si umyjí ruce, osuší si je do 

papírového ručníku, který odloží do připraveného koše, a vydezinfikují si ruce. Dezinfekce 

bude umístěna na všech toaletách, v učebnách, ve sborovně, v ředitelně a u vchodu do budovy 

školy. 

 

 

Nošení roušek (ochranných štítů) v budově školy 

 

Žáci: 

 

- při výuce v lavici žáci mít roušky (ochranné štíty) nemusí, ale při pohybu po třídě  

a v ostatních prostorách školy je rouška (ochranný štít) povinná(ý). 

 

 

Zaměstnanci školy: 

 

- povinné nošení roušek nebo ochranných štítů ve všech prostorách školy i při výuce. 

 

Návštěvníci školy: 

 

- zazvoní na zvonek, vyčkají před školou na zaměstnance školy, povinné nošení roušek 

(ochranných štítů), odstup dva metry, při vzájemné komunikaci, při předávání zásilek 

aj. 

 

 

Obědy 
 

  Žákům i zaměstnancům školy, kteří od 25. 5. 2020 nastoupí do zaměstnání, budou obědy 

připravovány do jídlonosičů, které si ráno sami dají do předem určených přepravek u budovy 

jídelny. 

  Každý jídlonosič musí být opatřen dobře čitelnou jmenovkou – na jídlonosičích žáků rovněž 

číslem ročníku, který žák navštěvuje (víčko nebo držadlo). Žákům i zaměstnancům školy bude 

umožněno sníst si oběd na svém místě, ve třídě, kterou navštěvuje. Podmínkou je vlastní příbor. 

Použité nádoby i příbory si žáci odnesou domů. Nutné dohodnout předem, kdo z žáků využije 

této nabídky. Předávání jídlonosičů žákům proběhne za dodržování bezpečnostních opatření 

(rukavice, roušky, dezinfekce). Obdobně proběhne konzumace oběda. Ostatní žáci si oběd 

vyzvednou u vchodu do jídelny a odnesou domů.  

  Obědy si pro žáka přihlásí rodiče sami do 18. 5. 2020 u paní Peškové (tel.: 461 743 117). 

 

 

 

 



Školní družina 

 

  Škola nedisponuje tolika pracovníky, aby mohla být školní družina otevřena pro všechny čtyři 

skupiny žáků zvlášť, jak je nařízeno. Zvažte prosím, zda je umístění vašeho dítěte ve školní 

družině nezbytně nutné. Po dohodě pouze nejnutnější případy – ŠD pro ně bude otevřena. 

 

Povinné vybavení žáků ochrannými pomůckami: 

 

- minimálně tři roušky nebo jeden ochranný štít+jednu roušku; 

 

- vlastní dezinfekci na ruce (ochranné štíty); 

 

- papírové utěrky – jedna rolička; 

 

- papírové kapesníky – 2 balíčky, vlhčené kapesníčky – 1 balení; 

 

- igelitový sáček na použité roušky. 

 

Ochranné štíty: 

 

- po vydezinfikování možno nechávat na svém místě v učebně;  

 

- musí být opatřeny podpisem žáka a číslem jeho ročníku. 

 

Roušky: 

 

     -     použité roušky si žáci odloží do igelitového sáčku a odnesou domů k dezinfekci; 

 

      -    jednorázové roušky odloží do předem určené nádoby (totéž platí pro zaměstnance      

           školy). 

                  

Lavice: 

       

- žáci si budou odnášet své věci z lavic (PS, sešity, jiné pomůcky…) každý den domů. 

 

Ruší se: 

 

- výuka náboženství; 

- zájmové kroužky; 

- provoz knihovny v budově školy; 

  

- poskytování tekutin žákům – tzv. pitný režim organizovaný školou (čaj, šťáva…),  

            žáci  si musí nosit vlastní tekutiny na dobu celého pobytu ve škole – svačina, oběd; 

 

- ranní dozor společný pro všechny žáky školy – žáci odchází ihned po přezutí do své 

učebny (dozor provádí vyučující). 

 

 



Je zakázáno: 

 

- zákaz veškerých kontaktních her o venkovních přestávkách na školním pozemku 

(fotbal, vybíjená, honěná atd.); 

- v budově školy - zákaz veškerých kontaktních společenských her mezi žáky; 

- je zakázáno posílat dítě do školy, pokud má příznaky jakéhokoliv onemocnění. 

Povinné: 

- povinnost rodičů neprodleně informovat školu o stavu žáka v případě jeho onemocnění 

s příznaky COVID-19, nebo onemocnění s příznaky COVID-19 kohokoli ze společné 

domácnosti žáka; 

- povinnost zaměstnanců školy informovat o změně zdravotního stavu nebo o 

onemocnění s příznaky COVID-19, nebo kohokoli ze společné domácnosti 

zaměstnance s příznaky COVID-19. 

 

Dokumenty:  

1. Čestné prohlášení: 

- povinnost zákonných zástupců žáka podepsat čestné prohlášení a seznámení, 
datum na tiskopise nesmí být starší než tři dny před nástupem do školy, kopii zašlou 

rodiče na emailovou adresu školy do 23. 5. 2020, originál, podepsaný zákonným 

zástupcem žáka, předají žáci třídnímu učiteli při nástupu do školy. 

 

2. Školní dotazník: 

- všichni zákonní zástupci žáků zašlou vyplněný a podepsaný dotazník na emailovou 

adresu školy. Originál dotazníku předají žáci třídnímu učiteli při nástupu do školy. 

3. Změna rozvrhu: 

      -    aktuální rozvrh hodin, na období od 25. 5. do 30. 6. 2020, obdrží zákonní zástupci žáků                                                

           od třídních učitelů, před nástupem žáků do školy, na emailovou adresu.  

            

Různé: 

- každému žákovi i zaměstnanci školy bude denně provedeno měření teploty před 

vstupem do budovy školy bezdotykovým teploměrem (umístěn - lékárnička ve 

sborovně); 

- žáci si odnesou veškeré své věci ze šaten, kromě přezůvek, domů hned 25. 5. 2020; 

- žáci budou odkládat použité kapesníky, papírové utěrky, ručníky atd. do určených 

nádob, látkové ručníky se používat nemohou; 

- žákům se zakazuje plýtvání či jiná nedovolená manipulace s dezinfekčními přípravky a 

jiným materiálem, který bude nově používán; 

- dodržování všech bezpečnostních a hygienických nařízení platí pro žáky, zaměstnance 

i doprovod žáků případně i pro jiné návštěvníků školy; 



- stojany na kola budou pro desetileté žáky k dispozici před budovou školy – vždy jeden 

stojan pro jednotlivou skupinu – rozmístěné na vzdálenost dvou metrů, nutnost 

umisťování a vyzvedávání kol vždy individuálně po jednom s nařízenými odstupy.   

Základní pravidla pro provádění úklidu 

  Před znovuotevřením školy bude proveden důkladný úklid a dezinfekce všech využívaných 

prostor. Během provozu školy se zvýší frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku 

rukou), minimálně 2x denně. Zvýšená pozornost se bude věnovat dezinfekci školních lavic, 

židlí, stolů a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovladače, 

telefony, učební pomůcky, podlahy, WC apod. Zakazuje se suchý úklid. Zajistí se dostupnost 

nádob na likvidaci odpadů ve třídách, sborovně, ředitelně, na chodbách. Ty musí být opatřeny 

igelitovými sáčky a každý den se musí vynášet do popelnice nebo odvážet do sběrného dvora. 

  Manipulace s dezinfekčními prostředky a jejich ředění musí být prováděna v souladu 

s návodem uvedeným na etiketě dezinfekce. Po uplynutí času působení je dezinfekci nutné 

opakovat. Používané dezinfekční prostředky musí působit proti virům. 

  Dodržování všech bezpečnostních nařízení dříve platných při provádění úklidu - poučení      o 

BOZP a PO, práce zakázané ženám, ochranné pomůcky, manipulace čistícími prostředky, aj.  

 

Zaměstnanci s rizikovými faktory  

  Zaměstnanci školy, kteří patří do rizikové skupiny, pokud budou docházet do zaměstnání, 

musí věnovat zvýšenou pozornost ochraně svého zdraví, důsledně dodržovat hygienická 

doporučení vydaná pro provoz školy a organizaci pobytu žáků ve škole. 

  O zpřísněných pravidlech provozu školy budou poučeni všichni zaměstnanci školy před  

nástupem do zaměstnání. 
  Poučení žáků o zpřísněných pravidlech provozu školy, provedou třídní učitelé dne 25. 5. 2020 

a provedou o něm zápis do třídní knihy. 

 

Při podezření na příznaky COVID-19 

  Nikdo, při podezření na možné příznaky COVID-19, kterými jsou - zvýšená teplota, kašel, 

náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest - nesmí vstoupit do školy.     

Pokud se příznaky objeví u žáka při výuce, je nezbytná jeho izolace od ostatních žáků. Tímto 

místem je učebna ŠD. Dále je nutné okamžité vyrozumění zákonných zástupců žáka, aby si ho 

v co nejkratší době vyzvedli. O podezření je nutné informovat spádovou okresní hygienickou 

stanici Svitavy. 

 Kontakty: 

odbor hygieny dětí a mladistvých 

MUDr. Lenka Labudová 
  

461 550 569 

 
  



oddělení protiepidemické    

MUDr. Bohumil Havel    

461 533 402                                                                                                                                                                                                  

  

   

   Pokud se příznaky objeví u zaměstnance školy v průběhu dne, kdy ve škole pracuje, školu 

opustí v nejkratším možném čase, za dodržení všech bezpečnostních opatření. O podezření je 

nutné informovat spádovou hygienickou stanici.  

  V obou případech se ostatní žáci i zaměstnanci školy přemístí do jiné učebny, nebo změní 

aktivitu na pobyt venku, dokud nebude známý zdravotní stav indisponovaného, nebo se budou 

řídit pokyny spádové hygienické stanice Svitavy.  

  Ředitelství školy může kdykoliv změnit nastavená pravidla, a to v případě, kdy to bude 

nezbytné. O případných změnách bude neprodleně informovat zákonné zástupce žáků, žáky, 

zaměstnance školy. 

Tento pokyn vychází z dokumentu vydaného dne 30. 4. 2020 MŠMT ČR „Ochrana zdraví a 

provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Borové dne 14. 5. 2020                                                                  Mgr. Hana Chadimová 

                                                                                                                 ředitelka školy 


