
         Základní škola, Třinec, Slezská 773, 

příspěvková organizace 
 

 

Osnova poučení o bezpečnosti při skupinové přípravě žáků 9. ročníků 

v období nákazy COVID 19  

Cesta do školy 

- Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky  

- Dodržení odstupů 2 metry  

 

Příchod ke škole 

- Před školou dodržovat odstupy 2 metry  

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

- Do budovy školy je povolen vstup žákům pouze v případě, že odevzdají seznámení 

s vymezením rizikových skupin a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového 

infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem.  

- 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.  

- Žáci vstupují do školy určeným vchodem, všechny věci si odnášejí do tříd, šatna se 

nepoužívá 

  

V budově školy 

- Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované 

nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k 

nevpuštění žáka do školy. 

- Žáci se zdržují ve vyhrazených třídách a pohybují se pouze v určených prostorech 

- Po každém příchodu do třídy a každém vzdělávacím bloku musí každý použít 

dezinfekci na ruce.  

- Žáci si důsledně myjí ruce mýdlem a dezinfekcí po použití toalety 

- Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky. Tj. před opuštěním třídy si všichni 

žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky. 

- Každý žák má s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

- V průběhu pobytu ve třídě se nasazení roušek řídí pokyny vyučujícího. 

- Je zakázán jakýkoliv kontakt s žáky ostatních skupin, případně dalšími vyučujícími 

mimo danou skupinu. 

- Žáci jsou povinni ihned nahlásit vyučujícímu změny ve svém zdravotním stavu. 

- Po celou dobu pobytu ve škole nadále platí ustanovení školního řádu. 

 

 

 

Třinec 6.5.2020  

 

 

 

Mgr. Ivana Pinkasová 

ředitelka školy 
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