
HYGIENICKÁ A ORGANIZAČNÍ 

PRAVIDLA 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 
 
 
 

1. Obecné informace 
o Do školy vstupují pouze zdraví jedinci, bez příznaků infekčního 

onemocnění, osoby s příznaky onemocnění nebudou do školy 
vpuštěny. Při příchodu dítěte/žáka s příznaky onemocnění budou 
ihned vráceny rodiči. Pokud nebude při příchodu přítomen rodič nebo 
v případě onemocnění v průběhu dne, budeme kontaktovat 
telefonicky ihned rodiče. 

o Na zavolání si rodič neprodleně vyzvedne dítě/žáka a kontaktuje 
dětského ošetřujícího lékaře a dále se řídí jeho pokyny. 

o Dětem i žákům může být měřena teplota bezkontaktním teploměrem. 
o Pokud se u dítěte, žáka objevují přetrvávající infekční příznaky, 

které jsou chronického původu, je nutné před vstupem do školy 
se prokázat, že osoba netrpí infekčním onemocněním. 

o Po škole, chodbách, v šatnách a ve školní jídelně se pohybují všichni 
účastníci v rouškách. 

o Každý žák má u sebe alespoň dvě roušky, uložené v sáčku. 
Je vybaven jednorázovými kapesníčky. 

o Děti z MŠ mají roušku v podepsaném sáčku zavěšenou na skříňce 
v šatně. 

o Dodržujeme základní zásady hygieny – kýchání do papírového 
kapesníku, poté vhodit do koše a umýt si ruce. 

o Na všech umývadlech ve třídách jsou tekutá mýdla, na sociálních 
zařízeních také. V průběhu dne si děti/žáci několikrát umývají 
důkladně ruce mýdlem – po příchodu do školy, v průběhu 
vyučovacího dne, při příchodu do školní jídelny. Ve třídě jsou žákům 
ruce po umytí ošetřeny dezinfekcí, uloženou u pedagoga. 

o Do základní školy je omezen vstup zákonným zástupcům, není 
povolen průchod mezi mateřskou školou a základní školou. Všechny 
návštěvy školy se hlásí na vrátnici. 

o Do mateřské školy vstupují děti v doprovodu rodičů, rodič vchází 
s rouškou. 

o V případě vzniku mimořádné situace se budeme dál řídit pokyny KHS 
České Budějovice aktuálně platnými v době řešení. 

 



2. Hygienická pravidla 
o U vstupu do budovy školy použijí děti/žáci i doprovázející osoby 

dezinfekci. 
o Po příchodu do třídy si děti a žáci umyjí ruce mýdlem, používají 

papírové ručníky umístěné v zásobníku. 
o Vyučující dostatečně větrá místnost. 
o Úklid se provádí ve všech místnostech, kde byl daný den pohyb. 

Častěji v průběhu dne očistí úklid kliky dveří, spínače světla. 
 

3. Vzdělávání 
o Výuka na 1. stupni začíná jako obvykle v 8:10 hodin, vstup do školy 

je umožněn žákům v 7:50 hodin. Vyučovací časy jsou upraveny 
a zveřejněny v příloze. 

o Výuka na 2. stupni začíná v 8:00 hodin, vstup do školy je umožněn 
v 7:40 hodin. Vyučovací časy jsou uvedeny v příloze. 

o Kontakty mezi žáky 1. a 2. stupně jsou minimalizovány (5. třídy 
vzhledem k umístění tříd se řídí pokyny pro 2. stupeň) 

o Děti do mateřské školy přicházejí do 8:00 hodin, šatna se uzamyká 
v časech mezi 8:10 – 12:00 hodin a 12:30 - 15:00 hodin. Vyzvedávání 
je možné od 12:00 do 12:20 hodin a od 15:00 do konce provozní doby. 

o Od 6:00 do 7:00 a od 16:00 do 17:00 hodin je v provozu pouze 1 třída 
MŠ. Zvažte nutnost pobytu dítěte v tyto časy v mateřské škole. 

o Aktivity školy mimo budovu školy budou organizovány podle aktuální 
situace s omezením kontaktování žáků různých škol. 

o Při vyučování a při pohybu ve třídě žáci nemusí mít roušku. 
 

4. Stravování 
o Po dobu 1. pololetí nebudeme připravovat pro žáky základní školy 

svačiny. 
o Z důvodu zajištění stravování pro všechny žáky a dodržení 

požadovaných odstupů budou obědy vydávány od 11:00 hodin 
do 13:30 hodin. Rozpis výdeje obědů pro ročníky je v příloze. 

o Žáci 1. stupně, kteří se nestravují v případě, že oběd je mezi 
vyučovacími hodinami čekají ve třídě pod dohledem asistenta 
pedagoga. 

o Ve školní jídelně žáci dodržují pokyny doprovázejícího pedagoga – 
umytí rukou, postup k výdeji, místo u stolu. 

o Vzhled k náročnosti výdeje obědů nebude školní jídelna v době 
výdeje stravy od 11:00 do 13:30 hodin zvedat telefony. 
NETELEFONUJTE. Odhlášení stravy pouze mailem 
jidelna@destinka.cz nebo elektronicky v programu STRAVA.cz. Jiný 
způsob není možný, preferujeme servis pro děti a žáky. 

mailto:jidelna@destinka.cz


o Vyzvedávání oběda 1. den nepřítomnosti ve škole – pouze 
do plastových jednorázových nádob za úhradu 5,- Kč 
při vyzvedávání. Pro výdej zvoníte na rampě u školní jídelny od 10:45 
do 11:00 hodin. 

o Nevyzvednutá strava bude rozdělena dětem/žákům jako možnost 
přídavku. 

o Pitný režim v MŠ bude zajištěn plně školní jídelnou. 
 

5. Školní družina 
o Provoz nebude omezen. 
o Z důvodu minimalizace kontaktování dětí různých tříd zvažte 

docházku žáka do ranní družiny. 
o Odpolední družiny budou rozděleny do oddělení do 15:30 hodin, poté 

se oddělení budou sdružovat. Zvažte docházku v koncových 
hodinách družiny stejně jako u družiny ranní. 

o Po dobu 1. pololetí nebudou na škole organizovány zájmové kroužky. 
 

6. Onemocnění dítěte/žáka ve škole 
o Žák si neprodleně nasadí roušku a je pod dohledem v izolační 

místnosti do doby vyzvednutí rodičem, zákonným zástupcem. 
o Škola uvědomí rodiče, který se co nejdříve dostaví do školy 

a vyzvedne dítě/žáka. Zároveň rodič, zákonný zástupce kontaktuje 
lékaře, který určí další postup. 

o V případě výskytu onemocnění je škola kontaktována KHS, 
které nařídí další postup. Tento postup bude uveřejněn v záložce 
COVID 19. 

o V případě nařízené karantény budou přecházet školy na distanční 
výuku (bude zveřejněno později, po vydání úpravy školského zákona) 

 
 
 

Zpracováno 19.08.2020 dle pokynu MŠMT. 
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