
Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace 

adresa: 671 01,Citonice 100, tel./fax: 515 236 325, IČ: 709 80 837, č. účtu: 181618167 / 0300 

 

Pravidla provozu Základní školy Citonice 

 v období 25. 5. 2020 – 30. 6. 2020 

 Před vstupem dítěte do školy, musí rodič podepsat čestné prohlášení, jinak nesmí dítě do 

školy nastoupit. 

 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. 

 Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování 

stanovená krizovými opatřeními – zakrytá ústa a nos, dodržování dvoumetrových rozestupů 

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

 Provoz školy: 7:30 – 15:30. 

 Ranní družina není poskytována. 

 Třídní učitelé zajistí, aby každý žák seděl ve své lavici tak, aby odstup mezi žáky byl 2 m 

(nejméně 1,5 m). 

 Žáci budou rozděleni do dvou školních skupin (I. školní skupina, II. školní skupina), 

mezi nimiž budeme minimalizovat jakýkoli kontakt. Složení skupin je neměnné po celou dobu 

opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení do skupin rozhoduje 

ředitel školy. Žáka nelze do školní skupiny zařadit později než k 25. 5. 2020. 

 I. školní skupina – sraz žáků v 7:45 před školou, žáci budou mít nasazenou roušku a 

dodržovat od sebe odstupy 2 m (není nutné u členů jedné domácnosti). Žáky si zde vyzvedne 

pověřený pedagogický pracovník, který všem dětem změří teplotu. Při vstupu do budovy si 

všichni vydezinfikují ruce. Žáci se v šatně přezují. Obuv ani oděv se vzájemně nesmí dotýkat. 

Opět si žáci vydezinfikují ruce a odchází s pedagogickým dozorem do třídy.  

 II. školní skupina – sraz žáků v 7:30 u branky ke vstupu na školní dvůr (za kulturním 

domem). Žáci budou mít nasazenou roušku a dodržovat od sebe odstupy 2 m (není nutné u členů 

jedné domácnosti). Žáky si zde vyzvedne pověřený pedagogický pracovník, který všem dětem 

změří teplotu. Při vstupu do předsálí tělocvičny si všichni vydezinfikují ruce. Žáci se přezují 

v předsálí tělocvičny, obuv a oděv se nesmí vzájemně dotýkat a opět si vydezinfikují ruce a 

odchází s pedagogickým dozorem do třídy.  

 Žáci i pedagogičtí pracovníci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí 

ruce ve své třídě. 

 Žáci, kteří odchází domů před obědem nebo po obědě, budou mít na každý den s sebou 

minimálně 2 roušky a dva sáčky na uložení roušky. Žáci, kteří zůstávají ve škole do odpoledních 

hodin, budou mít s sebou minimálně tři roušky a dva sáčky na uložení roušky. V průběhu 

pobytu ve třídě, pokud budou mezi osobami rozestupy 2 m (nejméně 1,5 m), nemusí být roušky 

nasazené. Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práce), musí se roušky nosit i 

ve třídě. Zaměstnanci i žáci musí nosit roušku ve společných prostorách – chodby, WC, šatny. 

 Pokud žák odkládá roušku, neponechává ji na krku, ale odloží ji do uzavíratelného sáčku. 



 I. školní skupina – ukončení vzdělávacích aktivit ve 12:20 hod., poté odchod domů, na 

oběd. Na oběd budeme chodit do školní jídelny jako doposud. Při přesunu do jídelny budou 

všichni mít nasazené roušky, před vstupem do jídelny si vydezinfikují ruce. Při stravování 

budou dodržovány rozestupy 1,5 m – 2 m. Strávníci si sami jídlo ani pití nenabírají a neberou si 

ani příbory. Obslouží je paní kuchařka. Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a 

pití, a to do vlastního sáčku. Po obědě odchod domů nebo zpět pod vedením pedagogického 

pracovníka do školy. 

 II. školní skupina - ukončení vzdělávacích aktivit ve 12:00 hod., poté odchod domů, na 

oběd. Na oběd budeme chodit do školní jídelny jako doposud. Při přesunu do jídelny budou 

všichni mít nasazené roušky, před vstupem do jídelny si vydezinfikují ruce. Při stravování 

budou dodržovány rozestupy 1,5 m – 2 m. Strávníci si sami jídlo ani pití nenabírají a neberou si 

ani příbory. Obslouží je paní kuchařka. Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a 

pití, a to do vlastního sáčku. Po obědě odchod domů. 

 Z hygienických důvodů je zakázáno nosit do školy hračky a jiné nepotřebné předměty. 

 Z hygienických důvodů nebude probíhat tělesná výchova. 

 Paní učitelky budou pravidelně větrat – 2x za hodinu po dobu deseti minut. 

 Je zcela v kompetenci ředitele rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a 

v jakém rozsahu budou realizovány. V dopolední části se budeme věnovat vzdělávání žáků, 

obsah vzdělávání vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP. V odpolední části budeme zajišťovat 

zájmové vzdělávání žáků, obsah vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny. 

 Pokud dítě v průběhu dne bude vykazovat některý z možných příznaků COVID – 19, 

bude umístěno do samostatné místnosti a paní učitelka bezodkladně kontaktuje zákonné 

zástupce s důrazem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová 

hygienická stanice. Ostatní děti je pak nutné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na 

pobyt venku. 

 Pokud se možné příznaky objeví u zaměstnance školy, opustí školu v nejkratším možném 

čase s použitím roušky a požadovaného postupu. Děti je nutné umístit do jiné místnosti nebo 

změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky. 
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