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Základní škola Pardubice – Ohrazenice 
Trnovská 159, Pardubice 533 53 

 
Pokyn ředitele školy k provozu školy  

Tento pokyn stanovuje provozní podmínky školy v souvislosti s přítomnosti žáků  
1. a 2. ročníku ve škole. 
 
I. Výklad pojmů 
a) opatření Vlády ČR – dokument USNESENÍ VLÁDY ČR O PŘIJETÍ KRIZOVÉHO 

OPATŘENÍ ze dne 23. 12. 2020 č. 1377 
b) prezenční výuka – výuka od 04. 01. 2021 za přítomnosti žáků 1. a 2. ročníku ve škole 
c) distanční výuka – výuka od 04. 01. 2021 pro žáky 3. - 9. ročníku  
d) rouška – zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky  
e) bezpečná vzdálenost - vzdálenost osob 2m (minimálně 1,5 m) 
 
II. Organizace výuky 
a) Prezenční výuka – osobní přítomnost žáků: 

• žáci 1. a 2. ročníku základní školy dle platného rozvrhu 
• školní družina – provoz je umožněn pro přítomné žáky ve škole ( zachována 

homogenita skupiny ) 
b) Žák pro výuku musí být vybaven denně minimálně 2 kusy roušek s 2 ks sáčků 

z neprodyšného materiálu. 
c) Žák může být uvolněn/omluven z výuky na základě písemné omluvy  zákonného 

zástupce. Uvolnění se vztahuje na celý výukový den.  
d) Žák  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. 

e) Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné 
místnosti. Škola bude ihned kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité 
vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.  

g)  Složení tříd - skupin je neměnné po celou dobu.  
 
III.  Pohyb po škole, určení místností WC, prostorů pro přesun 
a) Pro skupinu 1. A je výukovou místností - současná t řída, WC určené pro žáka skupiny    

1. A je umístěné vedle třídy, pro přesun používají žáci přilehlou chodbu. 
Pro skupinu 2. B je výukovou místností - současná t řída, WC určené pro žáka skupiny    
2. B je umístěné vedle třídy, pro přesun používají žáci přilehlou chodbu. 
Pro skupinu 2. A je výukovou místností č. 35, WC určené pro žáka skupiny 2. A je 
umístěné vedle třídy, pro přesun používají žáci přilehlou chodbu a schodiště východní. 
 

b) Žáci zařazení do skupiny 1. A se shromažďují „označený prostor ul. Arbesova čp 158“, 
v dob ě od 7:45 h do 7:50 h . Na pokyn pověřeného pedagogického zaměstnance se 
přesunou do šatny. Po přezutí si vydezinfikují ruce. Dezinfekci vydává pedagogický 
zaměstnanec. Poté se přesunou stanovenou cestou do výukové místnosti.  
Žáci zařazení do skupiny 2. B se shromažďují „označený prostor ul. Arbesova čp 158“, 
v dob ě od 7:50 h do 7:55 h . Na pokyn pověřeného pedagogického zaměstnance se 
přesunou do šatny. Po přezutí si vydezinfikují ruce. Dezinfekci vydává pedagogický 
zaměstnanec. Poté se přesunou stanovenou cestou do výukové místnosti.  
Žáci zařazení do skupiny 2. A se shromažďují „označený prostor ul. Trnovská čp 158“, 
v dob ě od 7:35 h do 7:45 h . Na pokyn pověřeného pedagogického zaměstnance se   

     přesunou do šatny. Po přezutí se přesunou stanovenou cestou do výukové místnosti.  
     Ve výukové místnosti si řádně umyjí ruce a následně vydezinfikují.  
     Dezinfekci vydává pedagogický zaměstnanec. 
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c) Při přesunech skupin žáků, pohybu na chodbách, návštěvě WC či společných prostor je 
nutné minimalizovat kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců 
školy.  
 

d) Při přesunech ve společných prostorách školy, návštěvě WC musí žáci i zaměstnanci 
používat roušky. 

 
e) Dodržování  bezpečné vzdálenosti i používání roušky platí i při pohybu ve venkovních 

prostorech školy. 
 

IV. Distanční výuka 
 
a) Výuka od 04. 01. 2021 pro žáky 3. - 9. ročníku  
 
b) Výuka probíhá dle stanoveného rozvrhu distanční výuky pro jednotlivé třídy 

 
V. Pobyt ve třídě 
a) V průběhu pobytu ve třídě musí žáci a pedagogičtí pracovníci nosit roušku. Pokud je 

nezbytné, aby žáci viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit 
ochranným štítem, pokud je zachována vzdálenost alespoň  2 metry od všech osob.  

b) Pokud si žáci roušku odloží, musí ji uložit do čistého sáčku. Při výměně roušek se musí 
použitá rouška uložit do sáčku a tento uzavřít (např. zavázat, uzel apod.) 

c) V průběhu pobytu ve třídě organizuje pedagogický zaměstnanec větrání. Podle 
venkovních podmínek průběžně nebo minimálně 1x za hodinu po dobu 5 minut. 

d) Po každém vzdělávacím bloku, opuštění třídy, před konzumací potravin si žáci umyjí ruce, 
popřípadě podle pokynů pedagogického zaměstnance i vydezinfikují. 

e) Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy. 
f) Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. 

 
VI. Povinnosti žáků 
a) Dodržovat pokyny pedagogických zaměstnanců i ostatních zaměstnanců školy. 
b) Mít k dispozici minimálně 2 ks roušek denně. 
c) Nosit ve vnitřních i venkovních prostorech školy roušku.  
d) Dodržovat bezpečnou vzdálenost od žáků ostatních skupin a dalších osob. 
e) Pohybovat se pouze v prostorech určených pro skupinu, do které je žák zařazen. 
f) Nezdržovat se ve společných prostorách školy a WC po delší dobu. 
g) Žákům je zakázáno – kontaktovat a setkávat se s žáky jiných skupin ve vnitřních i  

 venkovních prostorách školy  
- shromažďovat se před příchodem do školy a při odchodu ze školy 

před školou 
h) Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování,  

po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka 
do školy, resp.  k vyřazení žáka z výuky. 

 
VII. Povinnosti zákonných zástupců 
a) Informovat neprodleně školu o onemocnění žáka zařazeného do výuky. 
b) Zajistit vyzvednutí žáka ze školy v případě žák bude vykazovat některý z možných 

příznaků COVID- 19 
 

VIII. Školní stravování od 4. ledna 2021 
a) Zařízení školního stravování je v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích 
    služeb, které nesloží pro veřejnost. 
 
b) Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet následující: 

• Rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly. 
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• Maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby ( jedná-li se o dlouhý 
stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami osob musí být rozestup minimálně 
2 metry ). 

• Ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení. 
• Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušku, 

s výjimkou konzumace stravy. 
 

První den nemoci lze strávníkovi poskytnout jídlo v rámci školního stravování a to 
z důvodného předpokladu, že si strávník – přihlášený ke stravování ve školní jídelně – 
předem nemůže stravu odhlásit. Pro oběd v první den absence si mohou přijít rodiče, 
sourozenci, případně spolužák. Obědy pro nemocné se vydávají u okénka mimo prostor 
školní jídelny do plastového jídlonosiče – cena 5,-Kč (nelze do vlastních nádob). 
 
Jídelníček – pouze 1 druh jídla bez možnosti výběru a bez odhlašování ( s výjimkou nemoci, 
či jiných závažných důvodů ). 
 
IX. Školní družina 
a) Provoz zajištěn pro řádně přihlášené žáky 1. a 2. ročníku 
 
b) Činnost pro jednotlivá oddělení dle platného rozvrhu, včetně ranní družiny 
 
X. Povinnosti pedagogických zaměstnanců 
a) Provést poučení žáků skupiny 1. den v 1. hodině výuky. 
b) Organizovat shromáždění výukové skupiny před školou a kontrolovat plnění povinností 

žáků při shromažďování (dodržování vzdáleností, nošení roušek, shlukování žáků různých 
skupin. Pedagogický zaměstnanec musí být na místě shromáždění 5 minut před 
začátkem shromáždění. 

c) Organizovat a zajistit bezpečný přesun žáků z místa shromáždění do výukové místnosti. 
d) Zajistit dezinfekci rukou žáků nebo kontrolovat mytí rukou žáky v učebně  podle tohoto 

pokynu (začátek skupinové výuky, po návratu z ostatních prostor areálu školy apod.)  
e) Zajistit větrání výukové místnosti průběžně podle klimatických podmínek, minimálně 1 x 

za hodinu po dobu minimálně 5 minut. 
f) Zajistit ve spolupráci s provozními zaměstnanci doplňování dávkovačů mýdla, dezinfekce 

rukou, papírových ručníků vynášení košů v průběhu výuky (pobytu výukové skupiny ve 
výukové místnosti) 

g) Dohlížet na dodržování tohoto pokynu žáky. 
 
XI. Povinnosti při úklidu 
a) Provádět průběžně kontrolu a doplňování vybavení WC - tekuté mýdlo v dávkovači, 

dezinfekční prostředek na ruce v dávkovači, papírové ručníky (funkčnost osoušečů). 
b) Průběžně vynášet odpadkový koš na WC. 
c) Provádět kontrolu a doplňování dávkovače na dezinfekci rukou u hlavního vchodu. 
d) Provádět průběžně, nejméně 1x za 2 h dezinfekci baterií, ovladačů splachování, 

osoušečů, sedátek na WC. 
e) Provádět průběžně, nejméně 1 x za 2 h dezinfekci míst ve společných prostorech škol, 

kterých se dotýkají osoby (kliky, madla apod.) 
f) Provádět 1 x denně dezinfekci podlah, obkladů, umývadel, mís a pisoárů na WC. 
g) Provádět nejméně 1x denně dezinfekci podlah, lavic, židliček, ovladačů oken, klik, 

umývadel a ostatních ploch ve výukových místnostech. 
h) Vynášet nejméně 1 x denně odpadkový koš z výukových učeben. 
i) Provádět nejméně 1 x denně úklid a dezinfekci ostatních užívaných prostor školy včetně 

vynášení odpadkových košů. 
j) Provádět větrání místností při denním úklidu těchto místností. 
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XII. Omezení vstupu cizích osob do školy. 
   Vstup mají povolen: a) zaměstnanci a žáci školy (splňující podmínky pokynu ředitele školy  
                                       k provozu školy ze dne 30. 12. 2020  

 b) kontrolní orgány 
    c) dodavatelé služeb zajišťující provoz školy  
    d) zákonní zástupci, po předchozí domluvě s pedagogickým  
                                        zaměstnancem nebo vedením školy 
 
 
 
 
 
Tento pokyn nabývá platnosti dne 04. 01. 2021 a platí do odvolání. 
 
Čj.: 45/20/St  V Pardubicích – Ohrazenici dne 30. 12. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Bc. František Stejskal 
ředitel školy  

 


