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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“).1 

 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. 
 

Příchod ke škole a pohyb před školou 
 

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů: 

 Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; škola je povinna zajistit 

organizaci pohybu 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. 

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

 Škola stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy 
tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy. 

  

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. 

 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované 
nedodržování, po prokazatelném upozornění, je důvodem k nevpuštění žáka do 
školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy. 

 Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního 
oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin. 

  

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 vždy, když je to možné (nejméně 
1,5 metru). 

 Ve společných a venkovních prostorách se mohou v lichých/sudých přestávkách 
střídat jednotlivé skupiny žáků. Pokud je to možné, doporučuje se trávit přestávky 
venku. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky. 

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

 Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně. 

 Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány do tříd. 

 Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po 
dobu 5 min). 

                                                   
1
 Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale ústenka, 

šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. 
 


