
Základní škola a Mateřská škola Hugo Sáňky Rudice, okres Blansko
Rudice 115, 67906 Jedovnice

 Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku
2019/2020

Vážení rodiče,
zasíláme vám informace a pokyny ke zdárnému dokončení stávajícího školního roku.

Co má zákonný zástupce udělat před znovuotevřením školy 

→ Nástup do ZŠ bude 25.5. 2020 pro žáky, jejich rodiče dle hlasování obdrželi, vyplnili a odevzdali 
Dotazník do schránky školy (nejpozději do 18.5. 2020) + v den nástupu žáci odevzdají řádně vyplněné a
s datem 24.5. podepsané čestné prohlášení (pokud žáci nepřinesou 25. 5. 2020 čestné prohlášení nebo je
přinesou nepodepsané, nebudou do školy vpuštěni) 

 Cesta do školy a ze školy 

Při cestě do školy ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými 
opatřeními:

→ 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).

Příchod ke škole a pohyb před školou

→ Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.

→ Dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné, 
např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

→ Organizovat shromažďování žáků ve skupinkách tak, jak budou následně společně ve třídách.

→ Žáky u vstupu do školy přebírá a  měří tělesnou teplotu pověřený pedagogický pracovník, který žáky 
organizuje a odesílá do šatny a následně do třídy příslušného ročníku.

 Vstup do budovy školy 

→ Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám. 

 Při vstupu do školy se nachází stojan s dezinfekcí. 



 Při příchodu do šatny, po přezutí si žáci umyjí a vydezinfikují ruce. 

 Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami. 

 Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách 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 ze skupiny či přípravy. 

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

 Pokud je vzdálenost osob menší jak 2 metry je nutné mít roušku ve všech prostorách školy. 

V budově školy 

→ Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor budou organizovány 
tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy. 

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

→ Škola zajistí ve spolupráci se zřizovatelem dostatečné množství dezinfekce. 

Ve třídě 

→ Neprodleně po příchodu do školy (nejlépe ihned v šatně po přezutí), popřípadě po příchodu do třídy, 
musí každý použít dezinfekci na ruce. 

→ Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve 
složení skupiny žáků. Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině by se neměli měnit. 

→ Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu 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 či o přestávce), musí se roušky nosit i ve třídě. 

→ Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. 

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

→ Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. 

→ Odpolední zájmové aktivity /družina/ budou probíhat nejpozději do 15:30 hodin (dítě účastnící se 
programu ŠD bude možné vyzvednout pouze v čase ukončení jejího provozu, tedy v 15:30 hodin, 
tzn. dítě bude účastno v ŠD po celou dobu od 11:30 do 15:30 hodin) 

Ve školní jídelně 

→ Školní stravování ve školní jídelně bude postkytováno pouze žákům, kteří se budou v období od 25.5.
do 30.6. účastnit vzdělávání v budově školy a to pouze v rozsahu oběda ( svačiny nebudou 
poskytovány)



→ Vydávání obědů bude probíhat v předem určené časy po skupinách max. 15 žáků (dle učebních 
skupin) dle uvedených pravidel:
● Pokrmy 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. A dále je nutné zajistit rozestupy mezi jednotlivými skupinami. 
●  Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.  
●  Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce. 
●  Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla. 

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 vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné 
místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. 

V Rudici dne 11. 5. 2020
Mgr. Lenka Klaibová
ředitelka školy 


