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Rozhodnutí ředitele školy o č. 5/2020 o pravidlech chování žáků, dětí MŠ 

a jejich zákonných zástupců a provozu školy v režimu nouzového stavu 

(dočasný dodatek školních řádů MŠ a ZŠ)  

Na základě doporučení MŠMT s ohledem na veškerá opatření související s šířením 

nebezpečného koronaviru stanovuji s platností od 11. 5. 2020 povinnost žáků Základní školy 

a Mateřské školy Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvkové organizace, kteří se budou 

připravovat na přijímací zkoušky nebo se vzdělávat, a jejich zákonných zástupců a dále 

povinnosti zákonných zástupců dětí MŠ, které do 25. 5. 2020 nastoupí zpět k předškolnímu 

vzdělávání, a to následovně: 

Pohyb dětí MŠ, jejich zákonných zástupců a ŽÁKŮ před vstupem do školy 

Před školou žáci, děti MŠ a jejich zákonní zástupci dodržují odstupy 2 metry. 

Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. 

Vstup do školy bude umožněn od 7:00 do 8:00 v MŠ, od 7:00 do 7:45 v ZŠ tak, aby 

nedocházelo ke kumulaci osob, zároveň bude pod dohledem pověřené osoby ve třech 

vstupech: 

1. budova MŠ – 2. ročník, zákonní zástupci dětí MŠ a děti MŠ 

2. budova tělocvičny – 1. a 3. ročník 

3. hlavní budova ZŠ – 4. – 5. ročník 

Vstup do budov je zákonným zástupcům žáků ZŠ zakázán, zákonní zástupci dětí MŠ mají 

vstup povolen v roušce, po dezinfekci rukou do šatny příslušné skupiny. 

Vstup do budovy školy 

Podmínkou pro vpuštění žáka do školy je při prvním vstupu do školy (MŠ, ZŠ) předložit 

platné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO 

INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ a platné POTRVZENÍ SEZNÁMENÍ SE 

S ROZHODNUTÍM ŘEDITELE ŠKOLY č. 5/2020 o pravidlech chování žáků, dětí MŠ a 

jejich zákonných zástupců a provozu školy v režimu nouzového (dočasný dodatek školních 

řádů MŠ a ZŠ). Obě prohlášení budou podepsaná zákonným zástupcem. Bez těchto prohlášení 

nemůže být bohužel dítě/žák do školy vpuštěn. (pozn. povinností zákonného zástupce je 

věnovat pozornost charakteristikám rizikových skupin - Pokud je dítě/žák nebo osoba sdílející 

společnou domácnost v rizikové skupině, zvažte prosím docházku dítěte/žáka do školy) – viz 

https://www.zslipa.cz/37-aktuality/916-rizikove-skupiny-a-doporuceni-msmt-k-ochrane-

zdravi-v-ms-a-zs 

Vstup do budov ZŠ je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po 

nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte). 

Všichni žáci i zaměstnanci (vyjma učitelek MŠ) školy nosí ve společných prostorách roušky. 

Každý žák bude mít s sebou 2 roušky a sáček na uložení roušek. 

Žák každý den absolvuje při vstupu do budovy měření bezdotykovým teploměrem, v případě 

náznaků zhoršení zdravotního stavu bude přeměřen ještě i v průběhu vyučování. 

https://www.zslipa.cz/37-aktuality/916-rizikove-skupiny-a-doporuceni-msmt-k-ochrane-zdravi-v-ms-a-zs
https://www.zslipa.cz/37-aktuality/916-rizikove-skupiny-a-doporuceni-msmt-k-ochrane-zdravi-v-ms-a-zs
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Pravidla pohybu ve škole, hygienická pravidla a provoz školy 

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla a pravidla pohybu; jejich opakované 

nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, 

je důvodem k nevpuštění žáka do školy (popřípadě k vyřazení žáka ze vzdělávání). 

Škola každé vzdělávací skupině vymezí rozpisem časy a prostory, ve kterých se bude 

pohybovat. Žáci tato pravidla musí bezpodmínečně dodržovat. 

Povinnosti žáka: 

 nosit roušku při pohybu mimo učebnu 

 dodržovat bezpečné rozestupy 

 u vstupu, ve třídách a na toaletách používat dezinfekci na ruce 

 vždy každou druhou přestávku si vydezinfikovat pracovní místo jednorázovou utěrkou 

a připravenou dezinfekcí 

V průběhu vzdělávání a konzultací v učebně nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit 

roušku, pokud je zachován odstup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu 

kontaktu, musí se roušky nosit i v učebně. 

MŠ: 

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí, přesto 

bude mít každé dítě s sebou 2 roušky a sáček na uložení roušek 

Ve škole budou zabezpečeny podmínky dodržování hygieny dle nařízení (úklid, pohyb osob, 

odstupy, větrání učeben, dostatek dezinfekčních prostředků, …) 

Seznamte se prosím s odpovídajícími dokumenty OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZŠ a 

MŠ V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 zveřejněnými také na 

webových stránkách školy. (https://www.zslipa.cz/37-aktuality/916-rizikove-skupiny-a-

doporuceni-msmt-k-ochrane-zdravi-v-ms-a-zs) V případě nejasností se na nás obraťte. 

Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování 

Vydávání obědů bude při zajištění všech bezpečnostních a hygienických opatření 

organizováno následovně: 

 děti MŠ – se budou stravovat ve svých třídách a v určitých rozestupech 

 skupiny žáků 1. a 2. ročníku - se budou stravovat v různých časových intervalech ve 

výdejně v budově MŠ 

 skupiny žáků 3. - 5. ročníku - se budou stravovat v různých časových intervalech 

v provizorních prostorách budovy školní jídelny 

Žáci si odloží roušku pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. 

Před vstupem do prostoru, ve kterém bude probíhat stravování, si každé dítě/každý žák umyje 

ruce či použije dezinfekci na ruce. 

Při podezření na možné příznaky COVID-19 

1. 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. 

2. Pokud dítě/žák začne vykazovat v průběhu dne některý z možných příznaků COVID-

19, bude umístěn do samostatné místnosti a škola kontaktuje zákonné zástupce 

dítěte/žáka s ohledem na jeho okamžité vyzvednutí. Následuje 4. bod. 

https://www.zslipa.cz/37-aktuality/916-rizikove-skupiny-a-doporuceni-msmt-k-ochrane-zdravi-v-ms-a-zs
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3. Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, 

školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. 

Následuje 4. bod. 

4. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní děti/žáky škola 

umístí do jiné místnosti nebo zařadí pobyt venku či doma, dokud nebude znám 

zdravotní stav indisponovaného dítěte/žáka/zaměstnance.  

Pravidla pro TRVAJÍCÍ DISTANČNÍ STUDIUM ŽÁKŮ, kteří nepůjdou od 25. 5. 2020 

do školy, u žáků 9. ročníku od 11. 5. 2020 

Komunikace bude probíhat na https://zslipa.bakalari.cz/next/komens_zprava.aspx, kde budou 

mít žáci od učitelů průběžně připravené studijní materiály, odkazy, zadané úkoly, připravené 

výsledky, případně scany, fotky a nahrávky výuky. 

Učitelé budou reagovat na zprávy, dotazy a podněty rodičů i žáků. 

Je na odpovědnosti zákonných zástupců, aby umožnili svým dětem dostatečný přenos 

informací.  

Žáci nejsou fyzicky přítomni ve škole, ale stále trvá povinná školní docházka běžného 

školního roku. 

 

 

 

 

V Lípě dne 6. 5. 2020 vydala .................................................... 

 

 

s účinností: 

od 11. 5. 2020 pro žáky 9. ročníku 

od 25. 5. 2020 pro žáky 1. stupně 

od 25. 5. 2020 pro děti MŠ 

Mgr. Věra Lacinová Vítková 

ředitelka školy 
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