
Vnitřní řád školy pro žáky 1. - 8. ročníků

Dodatek  platný  ve  druhém  pololetí  šk.  roku  2019/20  od  25.  5.  do  30.  6.  2020  v souvislosti
s mimořádnou situací v době epidemiologického stavu šíření nákazou COVID – 19.

 Před nástupem do školy – zákonní zástupci

Seznámit žáky s pravidly preventivních opatření proti šíření onemocnění.

Na výuku od 25. 5. 2020 žáka přihlašuje zákonný zástupce. Docházka žáka na základě přihlášení je
povinná a nepřítomnost žáka musí být vždy řádně omluvena.

Před nástupem žáka do školy od 25.  5.  2020 je povinné odevzdat  Čestné prohlášení zákonného
zástupce. 

Zákonný zástupce odpovídá za vybavení žáka ochrannými pomůckami (2x rouška a igelitový sáček) a
jeho připravenost na výuku.

Při absenci žáka ve škole je povinen jej omluvit.

Zákonný zástupce je povinen dodržovat časové hranice pro příchod a odchod svého dítěte do školy a
zároveň dodržovat v prostoru před školou a v areálu školy (hřiště před ŠD) pravidla prevence tj. mít
nasazenu roušku a dodržovat bezpečné rozestupy.

 Při nástupu do školy a ve vnitřních prostorách školy

Žáci 1. – 8. ročníků jsou povinni dodržovat pravidla daná tímto vnitřním řádem.

 Před školou

Žáci mají povinnost mít zakrytá ústa a nos a respektují nutnost dodržet 2m odstup od dalších osob.

Žáky  před školou vyzvedne pověřený pedagogický  pracovník,  který  žáky  organizuje  do skupiny  a
odvede je do třídy.

 Ve škole

V budově školy je nutné se přezouvat.

Třídy pro výuku a odpolední družinu budou v pavilonech B, D a C. Žáci budou rozděleni do skupin po
15 ti osobách.

Ve škole se žák řídí pokyny zaměstnanců školy a platným rozvrhem činností.

Dodržuje stanovená hygienická pravidla a pravidla pro výuku, jejich  opakované nedodržování, po
prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy,
resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.



Žák má povinnost přinést si s sebou 2 roušky a igelitový sáček. Roušku na obličeji bude mít žák po
celou dobu pobytu nasazenu s výjimkou výslovného pokynu učitele k jejímu sejmutí. 

Při vstupu do školy projde žák ranním filtrem (dezinfekce rukou, měření teploty podle potřeby)

V případě  teploty  37°a  více  budou  kontaktováni  zákonní  zástupci,  v odůvodněném  případě  i
hygienická stanice.

V případě  pozdního  příchodu  tj.  po  začátku  výuky  ve  stanoveném  čase  již  žák  nebude  k výuce
připuštěn.

Žák dbá na dodržování hygienických pravidel (dezinfekce rukou po vyučovací hodině, umývání rukou
při návštěvě toalety). Nasazenou roušku může sejmout pouze, sedí-li  v lavici a na výslovný pokyn
učitele. Vyhýbá se těsnému osobnímu kontaktu se spolužáky. Při konzumaci jídla a pití sedí v  lavici.
Použité  obaly,  kapesníky,  zbytky  svačiny  vyhazuje  do  odpadkového  koše.  Ve  škole  neponechává
učebnice, pomůcky, oděvní svršky. Věci vnesené do školy si  vždy odnáší při ukončení výuky. Věci
osobní potřeby (mobilní telefony, kalkulačky) si žáci vzájemně nepůjčují,  jejich vnášení do školy je
v tomto období nežádoucí.

Pokud se žák necítí dobře po zdravotní stránce, je povinen na toto upozornit učitele.

Při pobytu mimo budovu školy v rámci skupiny o přestávce se žáci neshromažďují a dodržují 1,5m – 2
m odstupy.

Výuka končí v čase platném pro danou skupinu, v níž je žák zařazen. Žáci, kteří se účastní dopolední
výuky,  odcházejí  po  skončení  výuky  z budovy  školy  samostatně,  tj.  nejsou  jednotlivě  předáváni
zákonným zástupcům.

Žáci se po ukončení výuky nezdržují v areálu a blízkosti školy.

Žáci,  kteří  jsou  zařazeni  do celodenního provozu,  se  po skončení  dopolední  výukové části svého
pobytu ve škole, řídí vnitřním řádem školní družiny. Ten je upraven na období od 25. 5. do 30. 6. tak,
aby byla zajištěna kontinuita provozu školní družiny.

 Ve školní jídelně

Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně od 25. 5. a účastní se pouze dopolední výuky, obědvají pod
dohledem učitele. Do prostor školní jídelny v určeném čase přichází a odchází celá skupina.

Ve školní jídelně je nutné dodržovat přísná hygienická pravidla, pokyny učitelů a pracovníků školní
jídelny. Vnitřní řád školní jídelny je platný.

V Praze dne 20. 5. 2020

Ing. Dagmar Malinová, ředitelka školy


