
 Z á k l a d n í š k o l a v T e p l é, příspěvková organizace 
Školní 258, 364 61 Teplá; tel.: 353 392 241; zs.tepla@seznam.cz 

Organizace přítomnosti žáků 2. stupně od 8. 6. 2020 
 

Výuka bude probíhat ve dnech pondělí až pátek od 8:00 hodin do 11:40 hodin (4 vyučovací 
hodiny dle rozvrhu, který bude odeslán do e-mailu). Účast dítěte ve škole je dobrovolná. Pokud se 
dítě zúčastní výuky, má dále možnost, nikoli však povinnost, jít na oběd do školní jídelny. 

Nejpozději v pondělí 8. 6. 2020 musí žák přinést vyplněné a zákonným zástupcem podepsané 
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. 

Pohyb žáků se bude řídit těmito principy. 
Cesta do školy a ze 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. 

Příchod ke škole a pohyb před školou 
Pohyb žáků před vstupem do školy se řídí těmito principy: 
• Minimalizovat velké shromažďování osob před školou. 

• Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. 

• Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. 

• Místa pro shromažďování žáků jednotlivých skupin budou označena a budou určena výhradně pro 
shromažďování žáků dané skupiny. Žáci musí být na daném místě nejpozději v 7:50 hodin. 

• Místa pro shromažďování žáků jednotlivých skupin jsou určena pouze pro žáky, nikoliv pro 
doprovázející osoby. 

Vstup do budovy školy 
• Do školy budou žáci vstupovat pouze po vyzvání a v doprovodu určeného zaměstnance školy. 

• Vstup do školy bude umožněn nejdříve v 7:45 hodin. 

• Žáci pro vstup do školy používají výhradně hlavní vchod do budovy 2. stupně. 

• Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

• Žáci ve škole nepoužívají šatny. Žáci se nepřezouvají. 

• Pověření zaměstnanci školy změří žákům tělesnou teplotu, kterou zapíší do připravené tabulky. 

• Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. 

• Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

• 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 z přípravy. 

V budově školy 
• Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru). 



• Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky. 

• Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím 
dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. 

• Dezinfekční prostředky na ruce jsou k dispozici u vstupu do třídy. 

Ve třídě 
• Neprodleně po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí
umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). 

• Složení skupiny žáků je neměnné. 

• Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je dodržena zásada jeden žák v lavici 
ve třídě. 

• 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 třídě. 

• Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. 

• Lavice jsou ve třídě rozmístěny ve stanoveném odstupu mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru).

• Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. 

• Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. V případě nepřítomnosti žáka bude škola žádat 
informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do 
skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka. 

Při podezření na možné příznaky COVID-19 
• Nikdo 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), nesmí do školy vstoupit. 

• Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné 
místnosti. Škola bude kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. 
O podezření bude škola informovat spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáci budou umístěni do 
jiné místnosti, dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného žáka. 

Mgr. Jan Soulek, ředitel ZŠ v Teplé 


