
Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví ve škole 

(pro žáky 1. stupně v době od 25. 5. 2020) 

 

1. Obecná ustanovení 

 V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 jsou od 25. 5. umožněny školní 

vzdělávací aktivity pro žáky 1. až 5. ročníku.  

 Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých 

ročníků. Maximální počet žáků ve skupině je 15. 

  Složení skupin je neměnné po celou dobu přítomnosti žáků, tj. do 30. 6. 2020. O zařazení 

žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 18. 

5. 2020.  

 Všem osobám 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), je do školy vstup zakázán. 

 Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19 a bude mu změřena zvýšená 

tělesná teplota, bude umístěn do samostatné místnosti školní družiny. Neprodleně bude 

kontaktován zákonný zástupce žáka s požadavkem na okamžité vyzvednutí žáka. Pracovník, 

který pojal podezření o nákaze žáka ihned informuje vedení školy, které o podezření z nákazy 

Kovid-19 informuje spádovou hygienickou stanici. 

Ostatní žáci budou přemístěni do jiné učebny v pavilonu 1. respektive 2. stupně. V případě 

vhodného počasí může být změněna aktivita na pobyt venku. Je možné využít stoly v areálu 

školního dvora, případně klášterní zahradu či hřiště TJ Sokol Plzeň 5.  

O možné nákaze jsou informováni i zákonní zástupci ostatních žáků a všichni pracovníci školy, 

kteří s podezřelým žákem přišli do styku.  

Další postup – pokračování či zrušení výuky je konzultováno s hygienickou stanicí a je 

postupováno přesně podle jejích instrukcí. 

 Vyučující u jedné skupiny žáků se nebudou měnit. K výměně může dojít pouze ve 

výjimečném případě a o změně pedagogického pracovníka rozhoduje pouze ředitel školy. 

 Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den a probíhají 
v určených učebnách školy. Přidělení učeben včetně přehledu dohledů– viz příloha. 

 

 Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část.  

Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci 
vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP 
školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou 
vzdělávání na dálku. Vzhledem k tomu, že distanční vzdělávání u žáků, kteří nebudou docházet 
do školy bude pokračovat musí mít výuka pro obě skupiny žáků stejný vzdělávací obsah.  



 

  Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části 
přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.  

 Odpolední výchovnou a vzdělávací činnost zajišťují vychovatelky školní družiny a pedagogičtí 
pracovníci školy. 

 Po celou dobu pobytu žáka ve škole platí školní řád. 

 Ranní družina není poskytována.  

 Metody a obsah vzdělávacích a zájmových aktivit budou přizpůsobeny složení konkrétní 
školní skupiny, jak vzhledem k věku žáků, tak úrovni jejich vědomostí, znalostí a dovedností.  

 Obsah a formu všech vzdělávacích a zájmových aktivit je nutno volit tak, aby byla zajištěna 
hygienická a epidemiologická opatření.  

  Třídní učitelka vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší 
než 3 dny, žádá škola 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.  

 Hodnocení je nedílnou součástí procesu vzdělávání a zejména formativní hodnocení 
významným způsobem ovlivňuje jeho kvalitu a dosažené výsledky.  

 Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná.  

 Do dopolední i odpolední části budou zařazovány pohybové chvilky na protažení. K pobytu 
ve venkovním prostředí bude využívána klášterní zahrada, hřiště Sokol Plzeň 5 a případně lavičky 
a travnatá plocha na pozemku školy. 

 Začátek vzdělávacích aktivit je stanoven na 8.00 hod. a ukončen bude v souladu s časovou 
organizací, zveřejněnou v závazné přihlášce a podepsanou zákonným zástupcem žáka. 

 Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.  

 Každý žák bude mít s sebou na každý den minimálně 2 roušky a uzavíratelnou krabičku na 

její uložení – při vyučování a ve školní jídelně. 

 Ihned po nástupu do školy (první vyučovací hodinu) budou všichni žáci třídní učitelkou 

seznámeni s průběhem dopoledního vzdělávání a poučeni o bezpečnosti a chování. Vyučující 

využije pro práci s třídním kolektivem materiál „Restart“ vydaný PPP a upravený na 

podmínky školy metodičkou prevence 1. stupně. 

 První den, před zahájením odpoledního bloku volnočasových aktivit, budou žáci vedoucí 

skupiny seznámeni s pravidly bezpečnosti a chování. 

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla a pravidla bezpečnosti a chování. 
Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je 
důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.  

 
 Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor jsou 
organizovány tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně 
zaměstnanců školy. Pro kontrolu dodržování bezpečnostních pravidel jsou na chodbách 
nepřetržitě stanovené dohledy – viz. příloha. 

  Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 
metru). Při přesunu žáků po škole či do venkovních prostor musí skupinu žáků doprovázet 
minimálně dva pracovníci školy – jeden jde vpředu a druhý na konci skupiny. 



 Každý návštěvník, který vstupuje do budovy školy je povinen provést dezinfekci rukou 
připravenou u vstupu do budovy v hale školy. 

 Dezinfekci společných prostor – zejména toalet, budou provádět pracovníci školy průběžně 
po dobu pobytu žáků ve škole. 

 Po odchodu žáků bude provedena důkladná dezinfekce prostorů ve kterých se žáci a 
zaměstnanci pohybovali. 

 Doporučení rodičům: vzhledem k tomu, že dezinfekce velice vysušuje kůži, doporučujeme 

po návratu žáků ze školy dětem natřít ruce mastným krémem. 

 

 

 

2. Cesta do školy a ze školy, organizace příchodu do školní budovy 

 Při cestě do školy a ze školy se na žáky i jejich doprovod vztahují obecná pravidla chování 

stanovená krizovými opatřeními.  

 Při cestě do školy není povinnost mít nasazenou roušku. Před školou je nutné dodržovat 

odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (toto není nutné např. 

u doprovodu žáka členem společné domácnosti). 

   Doporučujeme žákům a jejich zákonným zástupcům, aby si cestu do školy naplánovali tak, 

aby nemuseli před budovou čekat na vpuštění do školy. 

  Před vchodem do budovy školy organizuje činnost pověřený pracovník školy, který 

zabezpečí, že do budovy vstoupí všichni žáci s nasazenou rouškou. 

  Žáci vstupují do budovy školy v době od 7.40 do 7.55, kdy se uzavřou boční vchody a poté 

bude přístup umožněn pouze hlavním vchodem.  

 Vstup do prostoru šaten bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.   

 Zákonným zástupcům bude umožněn vstup do budovy pouze hlavním vchodem na základě 

předem dohodnuté schůzky s pracovníkem školy. 

 Žáci 1. až 3. tříd vstupují do školy vstupem 1. stupně z Habrmannovy ulice.  

 Žáci 4. a 5. ročníků vstupují do školy vchodem 2. stupně z Klášterní ulice.  

 Určený pedagogický dohled zodpovídá za to, že žáci vstupují do svých šaten jednotlivě a 

ostatní žáci vyčkávají na chodbě a dodržují odstup 2 metry.  

 Po přezutí a opuštění šatny budou žákům vydezinfikovány ruce a žáci jednotlivě a 

samostatně odcházejí do třídy. Pokud to není nutné nesahají na vybavení školy – zábradlí, 

vypínače apod. 

 Vzhledem k nutnosti šatnu každý den řádně dezinfikovat nelze nechávat při odchodu ze 

školy přezůvky či jiné osobní věci uložené v šatně. 



 

 

3. Ve třídě – dopolední část 

 Vzhledem k tomu, že nesmí docházet ke styku žáků různých výukových skupin, bude 

výuka probíhat v nestandartní délce tak, aby měli možnost navštívit toaletu vždy žáci jen 

jedné skupiny.  

 Délka vyučovacích hodin a časové rozdělení přestávek tak, aby nedocházelo k setkávání 

jednotlivých skupin tvoří samostatnou přílohu těchto organizačních opatření. 

 Žáci po dobu přestávek dodržují odstup 2. metry. 

 Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě – mýdlo je 

na umyvadle ve třídě, dezinfekci bude provádět pedagogický pracovník. Po každém umytí je 

nutné ruce důkladně osušit papírovými utěrkami. 

  V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min). 

Větrání bude probíhat při výuce, případně o přestávce, ale vždy za přítomnosti 

pedagogického pracovníka. Žákům je zakázáno otevírat okna. 

  Třídní učitelka je zodpovědná za vedení třídní knihy a evidence o docházce žáků. 

  

 

 

4. O přestávce  

 

    Po skončení bloku výuky mohou žáci využít přestávku k návštěvě toalety, občerstvení či 

odpočinku při dodržení pravidla odstupu 2 metry od spolužáků. Přestávky budou žáci trávit 

ve třídách. 

  Po skončení přestávky pokračuje výuka dalším blokem v souladu s rozvrhem studijní 

skupiny vyvěšeným na dveřích učebny. 

  Po skončení posledního bloku dopolední výuky odcházejí žáci za doprovodu 

pedagogických pracovníků školy do šatny a domů, nebo na oběd. 

 Skupina žáků, kteří nejdou na oběd se za doprovodu pracovníka školy a za dodržení 

bezpečnostních pravidel přesune do šatny kde se obleče a poté se celá skupina přesune do 

haly školy. Pedagogický pracovník předá osobně každého žáka zákonnému zástupci před 

hlavním vchodem do budovy. 

 Zákonný zástupce čeká na své dítě před hlavním vchodem do budovy, kde své dítě 

převezme od pracovníka školy. 



 Skupina žáků, kteří mají zaplacené obědy, ale nejsou součástí odpoledních aktivit odchází 

se všemi věcmi za doprovodu pedagogického pracovníka do školní jídelny. Osobní věci a věci 

pro výuku si odloží v prostoru před školní jídelnou. Pedagog vykonávající dohled jim 

vydezinfikuje ruce a žáci s odstupy 2 metry odcházejí do jídelny. Po konzumaci oběda 

odcházejí žáci samostatně domů, nebo jsou předáni zákonnému zástupci před budovou 

školy. 

 Skupina žáků, kteří mají zaplacené obědy a jsou součástí odpoledních aktivit nechává věci 

pro výuku ve třídě a odchází za doprovodu vyučující do školní jídelny. Dohlížející pedagog jim 

v hale před školní jídelnou vydezinfikuje ruce a žáci s odstupy dvou metrů vcházejí do jídelny. 

Oběda se zúčastní i pracovník, který žáky přebírá na odpolední aktivity a ten po skončení 

oběda celou skupinu odvádí do třídy ve které ráno probíhala výuka dané skupiny. 

 Vzhledem k nutnosti šatnu každý den dezinfikovat nelze nechávat přezůvky uložené 

v šatně. 

 

 

 

5. Ve školní jídelně 

 V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování jsou 

zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. Časový harmonogram výdeje obědů a specifikace 

jídelen – viz. příloha. 

  Vydávání obědů – polévku vydává třídní učitelka, hlavní jídlo vydává personál školní 

jídelny včetně čistých příborů zabalených do ubrousku.  

  Žáci si po vyzvednutí oběda u výdejního okénka sedají v jídelně pouze na označená místa, 

která respektují nařízené odstupy jednotlivých strávníků. 

 Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastní uzavíratelné 

krabičky. 

  Po skončení konzumace jídla všichni žáci odnáší použité talíře a příbory a odchází ze školní 

jídelny za dodržení odstupu 2 metrů pod vedením pověřeného pracovníka školy do třídy 

k zahájení odpoledního bloku. 

  Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.  

 

 

 

 

 



6. Ve třídě – odpolední část 

 

   Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části 
přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.  

 Odpolední výchovnou a vzdělávací činnost zajišťují vychovatelky školní družiny a pedagogičtí 
pracovníci školy. 

 V odpolední části platí všechna výše uvedená hygienická a bezpečnostní pravidla.  

 Žáci jsou předáváni zákonným zástupcům před budovou školy v čase určeném na přihlášce 
zákonným zástupcem. Časové změny ve vyzvedávání nejsou povoleny. 

 

 

 

V Plzni dne 18. května 2020 

PaedDr. Antonín Herrmann – ředitel školy v.r. 

 


