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 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 (platí i pro vstup do školy – prostory před školou, 

u recepce školy) – žáci se řídí pokyny pověřeného pracovníka 

 Minimalizovat větší shromažďování osob – buďte ohleduplní 

 

 Vstup do budovy školy nebo školského zařízení 

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

 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 

 Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat 

 Žáci nebudou využívat šatny, žáci vstupují rovnou do určených tříd 

 

 V budově školy 

 Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěvu toalet, společných 

a venkovních prostor je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak 

mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy 

 Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry 

 Při pohybu po budově mají všichni žáci na celou dobu mimo třídu roušky 

 

 Ve třídě 

 Neprodleně po příchodu do třídy, musí si každý žák umýt ruce a použít dezinfekci 

na ruce  

 Složení skupin stanoví ředitel školy s ohledem na předměty či zkoušky v rámci 

závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky či absolutoria v konzervatořích. O zařazení 

žáků do skupin rozhoduje ředitel školy 

 V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci a pedagogové nosit roušku  

 Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě 

 V každé třídě je nezbytné často větrat 

 Škola vede evidenci o docházce žáků do školy 

 

 

Další ustanovení 

Žák při nástupu do školy/k výuce odevzdá v recepci (při první vyučovací hodině vyplněný 

a podepsaný formulář) Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního 

onemocnění – formulář je ke stažení na webových stránkách školy - 

https://skolahostivar.cz/wp-

content/uploads/2020/05/příloha_čestné_prohlášení.pdf 

https://skolahostivar.cz/wp-content/uploads/2020/05/příloha_čestné_prohlášení.pdf
https://skolahostivar.cz/wp-content/uploads/2020/05/příloha_čestné_prohlášení.pdf


 
 

 Při vstupu do budovy školy bude dodržovat předepsané odstupy 2 metry 

 Žákovi bude změřena pověřeným pracovníkem tělesná teplota (bezdotykovým 

teploměrem)  

 Pro žáky je zajištěno stravování ve školní jídelně 

 Pokud žák nebude dodržovat výše uvedená pravidla, nebude mu umožněn vstup do budovy 

školy 

 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 

 


