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Pravidla provozu Základní školy Citonice 

 v období od 1. 9. 2009 

 

 Od 1. 9. 2020 budeme fungovat v co nejběžnějším režimu – tzn. klasicky vstup hlavním 

vchodem. 2 třídy, společná družina i obědy ve školní jídelně. 

 Roušky pro žáky ani učitele nejsou povinné. 

 Ráno při vstupu do budovy si žáci vydezinfikují ruce. 

 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 budovy vstoupit. 

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

bude mu okamžitě poskytnuta rouška, roušku si nasadí i zaměstnanec vykonávající nad dítětem 

dozor. Dítě bude umístěno do samostatné místnosti a paní učitelka bezodkladně kontaktuje 

zákonné zástupce s důrazem na okamžité vyzvednutí dítěte a bude jim doporučena návštěva či 

konzultace s pediatrem. 

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

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

změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky. 

 Žákovi (rovněž zaměstnanci školy) s přetrvávajícími 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 infekčním onemocněním. 

 Před vstupem do školní jídelny si žáci vydezinfikují ruce, ve školní jídelně si žáci jídlo 

ani pití nenabírají a neberou si ani příbory. Obslouží je paní kuchařka.  

 Budeme dbát na zvýšenou hygienu – častější mytí rukou, časté pravidelné větrání, 

každodenní dezinfekce povrchů – stolů, podlah, WC, několikrát denně budou dezinfikovány 

kliky, madla, vypínače, klávesnice, vodovodní baterie.  

 Doprovázející osoby vstupují do budovy školy pouze v nejnutnějších případech za 

použití roušky a to pouze na chodbu za vchodové dveře. 

 Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo 

mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) 

nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než polovině 

žáků alespoň jedné třídy. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním 

způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se 

zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.  


