
PRAVIDLA ORGANIZACE PROVOZU                                   

ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOGOPEDICKÉ A ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 

Upozornění pro zákonné zástupce žáků prvního stupně základní školy: 

Provoz základní školy a školní družiny je dočasně omezen od 7,30 do 16,15 hodin 

z důvodu personálního zabezpečení provozu základní školy a školní družiny a 

nezbytných hygienických opatření k zajištění bezpečnosti dětí a zaměstnanců školy. 

Je určen především rodinám, které nemají jinou možnost, jak zajistit dohled  

nad svými dětmi. 

Žáci, u kterých bude při ranním filtru zjištěna zvýšená teplota nebo jiné příznaky 

virové infekce (např. kašel, bolest hlavy, slabost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) 

nebudou do základní školy přijaty! Pokud se tyto příznaky objeví u žáka během 

pobytu v ZŠ, budou zákonní zástupci ihned kontaktováni a jsou povinni si dítě 

neprodleně vyzvednout. 

1. Povinné vybavení žáka 

Vzhledem k tomu, že kontakt se zákonnými zástupci žáků bude omezen (nebudou 

vstupovat do budovy) a při přijímání žáků budou pomáhat i ostatní pracovníci 

základní školy, bude upřednostněna komunikace s rodiči prostřednictvím telefonu – 

773 582 658 a emailu (kontakty, viz www stránky školy). 

Žáci budou pro pobyt v základní škole potřebovat tašku (batůžek) a v něm: 

− ČISTÉ A PODEPSANÉ roušky - 2  na celý den  

− 2 igelitové sáčky na čisté a použité roušky  -  označené jménem žáka a 

symboly smajlíků na čisté                        na použité  

 

 

 

2. Předávání žáků a kontrola jejich zdravotního stavu při příchodu do ZŠ: 

Před vchodem do budovy budou čekat od 7.30 do 9,15 hodin asistentka prevence 

paní Volejníková a příslušný učitel, kteří  provedou kontrolu zdravotního stavu dítěte 

a jeho vybavení ochrannými prostředky.   

- Je nutné dodržet  povinnou ochranu horních cest dýchacích všemi přítomnými 

(zaměstnanec, dítě, doprovázející osoba). 

- Při čekání na odbavení je nutné dodržovat odstupy. 

a) Kontrola zdravotního  stavu žáka: 

- měření aktuální tělesné teploty žáka bezkontaktním teploměrem  

za přítomnosti zákonného zástupce žáka, popřípadě jiné doprovázející 

osoby, kontrola zjevných příznaků nemoci. 



- Každý den zákonný zástupce žáka, popřípadě doprovázející  osoba  

podepíše (nejlépe vlastní tužkou) prezenční listinu,   a podpisem současně 

stvrdí, že:  

a) žák nejeví žádné známky akutních zdravotních potíží odpovídající virové 

infekci (např. horečka, kašel, bolest hlavy, slabost, náhlá ztráta chuti a čichu 

apod.), 

b) žák v posledních 14 dnech nepřišel do styku s osobou nemocnou infekčním 

onemocněním, 

c) žák, jeho rodinný příslušník ani jiná osoba žijící ve společné domácnosti 

nepodléhá karanténě. 

 

Následně po vstupu žáka do budovy doprovázející zaměstnanec i žák  provedenou 

správnou hygienu rukou a dezinfekci. 

 

3. Organizační opatření: 

Vytvořené skupiny (třídy) žáků budou neměnné. Skupiny se nebudou mísit  

i personál se nebude přemísťovat napříč skupinami.   

Zabezpečíme:  

a) provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také 

míst, kterých se běžně dotýkají ruce (např. kliky, zábradlí apod.), 

b) dodržování základních hygienických pravidel při hygieně rukou za použití 

dezinfekčních prostředků s plně virucidním účinkem, s následným hygienickým 

vysoušením rukou jednorázovými papírovými ručníky, edukovat žáky  

ve správné technice mytí rukou, 

c) zvýšený úklid všech prostor za použití dezinfekce s plně virucidním účinkem (WC, 

pracovní povrchy, předměty, podlahy, kliky, zábradlí, hračky atd.). Při používání 

dezinfekčních prostředků budeme dodržovat koncentrace stanovené výrobcem 

pro jednotlivá použití, aby byla zajištěna jejich účinnost, 

d) časté a průběžné větrání prostor, 

e) správnou manipulaci s odpadem jako jednorázové roušky, jednorázové ochranné 

rukavice, papírové ubrousky a utěrky, kapesníky apod., 

f) povinnou ochranu horních cest dýchacích všech osob (žáci, doprovázející osoby, 

personál školy) prostředkem, který brání šíření kapének (rouška, šátek apod.)  

po celou dobu provozu školy, budou-li rozestupy menší než 2 metry při 

všech činnostech, mimo jídla. 

 

Pobyt venku bude převážně organizován na zahradě  školy, jednotlivé skupiny se 

nebudou mísit a budou mít vyhrazen vlastní prostor.  

 

 



4. Stravování 

Vydávání neodhlášeného oběda v případě nepřítomnosti žáka do přinesených 

jídlonosičů je vzhledem k hygienickým opatřením problematické, ředitelka školy 

umožní oznámení změny v odhlášení i přihlášení  dítěte do 8.00 hod stávajícího dne, 

pouze však telefonicky, nebo SMS vedoucí školní jídelny. 

 

 

5. OČR 

Pokud se rodič (zákonný zástupce) rozhodne v odůvodněných případech 

ponechat žáka doma, může čerpat OČR.  

Žáci, kteří nebudou do konce školního roku docházet do školy mají zajištěno 

pokračování ve stávajícím distančním vzdělávání. 

 

 

 

Žádáme rodiče, aby pečlivě zvážili nezbytnost obnovení docházky svého dítěte do 

základní školy, a to s ohledem na jeho zdravotní stav a schopnost přizpůsobit se 

stanovenému režimu. 

 

 

 

V Hradci Králové dne 21.5.2020 

ředitelka školy 

 

 

 

 


