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POKYN ŘEDITELE ŠKOLY – opatření k otevření ZŠ 

Zahájení provozu ZŠ – 11. 5. 2020 (9. třída); 25. 5. 2020 (1. stupeň ZŠ) 

 

A. Cesta do školy, ze školy, areál školy 
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými 
opatřeními, zejména:  

 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)  
 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není 

tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).1  
 Areál školy – vzhledem k umístění školy v KRNAPu a dle místa výkonu práce 

pedagogických zaměstnanců – KRNAP, katastr Špindlerův Mlýn 
 

B. Vstup do školy, odchod ze školy 
Vstup žáka – podmínkou podepsané čestné prohlášení zákonného zástupce, viz příloha. 
 
Žáci 9. třídy – průběžný příchod žáků do školy – budovy II. stupně. Možnost použít šatny, po 
přezutí vstup do třídy – učebna B. Odchod žáků – průběžně, odpovídá učitel poslední 
konzultační hodiny. 
Konzultační hodiny žáků 9. třídy: Matematika a Český jazyk, příprava na přijímací zkoušky. 
Každé pondělí a středa – začátek v 8,00 (od 11. 5. 2020). 
 
Žáci 1. stupně – rozvržení příchodu do budovy I. stupně, dle časového rozpisu (7.40 – 8.15)  
Průběžný příchod – odpovídá provozní zaměstnanec - a učitel příslušné skupiny (dohled 
v šatnách, omezit setkávání žáků různých skupin) 
Zajištění odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob 
před budovou školy – dle rozpisu – viz příloha. Odpovídá učitel příslušné skupiny.  
Délka výuky v  dopoledním bloku: 1. a 2. skupina (třída) – 4h; 3. – 4,5h; 4. a 5. – 5h                           
(1h = 60min).  
Odpolední skupina (1. a 2.) – po ukončení dopoledního bloku přihlášené žáky vyzvedne 
pedagogický zaměstnanec pověřený vedením odpoledních skupin (A. Vašková; E. Liptáková). 
Délka výuky v odpoledním bloku: max. do 16,00  
 

C. Obecné pokyny k pohybu v budovách školy 
 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám  
 Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky2 
 Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky  

                                                           
1 ŘŠ: používat selský rozum 
2 DŘŠ 
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 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované 
nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k 
nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy. 

 Přestávky – pokud to je možné, trávit přestávky venku  
 Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po 

dobu 5 min).  
 Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, provést hygienu – očistu rukou 

(umytí mýdlem a vodou, použít dezinfekci na ruce).  
 Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné  
 Počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici 

ve třídě – omezen počet míst ve třídách. Úprava počtu žáků +/-  3 žáci je v kompetenci 
ředitele školy 

 V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud 
je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu 
(např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě3   

 
 

D. Vybavení v budovách školy – dezinfekce, hygienické potřeby 
 Pevné nádoby s dezinfekcí – umístěny v přízemí a 1. patře budovy I. stupně, na chodbě 

budovy II. stupně (přízemí) 
 Ve třídách, na toaletách – dezinfekce v rozprašovači  + dávkovače mýdla + zásobníky 

papírových ručníků 
 Provozní zaměstnanci – každodenní kontrola dostatečného množství, pravidelné 

doplňování, objednávání (po dohodě s vedením školy) 
 Bezdotykové teploměry – k dispozici ve sborovnách I. a II. stupně 

 
 

E. Podezření na COVID 19 
 Neprodleně informovat vedení školy 

 
 

F. Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování 
Školní jídelna v provozu od 25. 5. 2020 – žáci 1. stupně; žáci 9. třídy a zaměstnanci školy 
 

 Pokrmy či balíčky vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití 
nenabírají a neberou si ani příbory.  

 V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování 
jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě (snížen počet míst ve školní jídelně) 

 Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.  
 Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.  

 
                                                                                           Mgr. Petr Libřický 
             Ředitel ZŠ a MŠ Š. Mlýn 
 

                                                           
3 Doporučení ŘŠ – používat selský rozum 


