
PROVOZ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HRADCI KRÁLOVÉ 

VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 

VZHLEDEM KE COVID-19 

 

 Škola zahájí 1. 9. 2020 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními 

předpisy. 

 Škola prostřednictvím třídních učitelů v prvním týdnu aktualizuje kontakty na všechny 

účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců žáků. 

 

 U vstupu do školy a v každé učebně (jídelně) jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou. 

 Po příchodu do třídy je žák povinen neprodleně a důkladně si umýt ruce teplou vodou a 

mýdlem, ruce osuší ručníkem na jedno použití, případně provede znovu dezinfekci rukou. 

Následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. 

 Škola žáky seznámí se zásadami osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat 

do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.  

 Škola žáky seznámí s pravidly, kdy se minimalizuje kontakt mezi žáky jednotlivých tříd. 

 

 Každý žák má povinnost docházet do školy s 1 čistou rouškou v uzavíratelném sáčku. 

 

 

 Doporučujeme, aby pobyt zákonných zástupců žáků (případně dalších osob) uvnitř budovy 

školy byl omezen na co nejkratší dobu. Žáci 1. a 2. ročníků budou předáni do školní 

družiny/vyzvednuti ze školní družiny zákonným zástupcem (pověřenou osobou). Ostatní žáci 

do školy vstupují/ze školy vycházejí samostatně (tj. zákonný zástupce předává/přebírá žáka 

před školou) 

 Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. 

 

 Škola organizuje provoz školní družiny pro žáky 1. – 4. tříd podle běžného standardu naší 

školy, ale její provoz je poskytován pouze do 16 h. Pro žáky 5. tříd škola organizuje pouze 

provoz odpolední družiny podle běžného standardu naší školy, ale její provoz je poskytován 

pouze do 16 h. Ranní družinu pro žáky 5. tříd neotvíráme. 

 Škola organizuje nabídku kroužků pro žáky 1. – 5. tříd podle běžného standardu naší školy, 

ale jejich provoz je poskytován pouze do 16 h. 

 

 Provoz ranního školního klubu pro žáky 6. – 9. tříd se ruší. Škola organizuje provoz 

odpoledního školního klubu pro žáky 6. tříd v plném rozsahu, ale jeho provoz je poskytován 

pouze do 16 h. Provoz školního klubu pro žáky 7. – 9. tříd škola zajišťuje pouze v hodinách 

mezi dopolední a odpolední výukou dané třídy. 

 

 Škola zajistí provoz ve školní jídelně podle doporučení MŠMT a zajistí co nejmenší kontakt 

různých skupin. 



 Ve školní jídelně nebude umožněn samoobslužný výdej (odebírání příborů, skleniček apod. 

žákem) 

 Škola věnuje zvýšenou pozornost projevům příznaků infekčního onemocnění (zvýšená 

teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, 

průjem, ztráta chuti a čichu apod.) a při jejich zjištění volí následující postup: 

- Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy; žák není vpuštěn do budovy školy a 

jeho zákonný zástupce si jej odvádí 

- Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy; žák si nasadí roušku a je v doprovodu 

pedagogického pracovníka odveden do izolační místnosti a neprodleně je kontaktován 

jeho zákonný zástupce, aby si žáka bezodkladně vyzvedl ze školy 

- Příznaky se vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k nasazení 

roušky u žáka a jeho umístění do izolační místnosti (izolaci od ostatních žáků) a současně 

neprodleně je kontaktován jeho zákonný zástupce, aby si žáka bezodkladně vyzvedl ze 

školy 

 Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky 

kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

 Žák, který vykazuje přetrvávající příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem 

chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup 

do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. 

 V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly 

v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě 

protiepidemického šetření. 

 

 Žádáme rodiče, aby do školy neposílali děti s příznaky virového onemocnění (zvýšená teplota, 
horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a 
čichu apod.) 

 

 V případě, že se v dané třídě vyskytne 50% nemocných nebo žáků v karanténě, bude třída 
převedena do distanční formy studia. Distanční forma může být užita i v jiných vážných 
situacích, zákonní zástupci o tom budou neprodleně informováni. Žákům bude také 
umožněno plnit distanční výuku pod pedagogickým dozorem v prostorách školy, nebudou-li 
moci rodiče nechat své děti doma.  

 Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. 

 

 V případně konkrétní mimořádné situace spojené s onemocněním covid-19 škola postupuje 

podle pokynů KHS a dodržuje všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro 

dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd. 

 


