
Mimořádná hygienická opatření na škole Michael platné v období 1. – 30. 6. 

2020 

(stručný přehled) 

Tato mimořádná hygienická opatření byla vytvořena v souladu s pokyny MŠMT, aby byla 

umožněna prezenční přítomnost žáků nižších ročníků školy za účelem realizace všech forem 

praktického vyučování od 1. 6. 2020 a za účelem konání konzultací či třídnických hodin 

od 8. 6.2020. 

1. Žáci naší školy jsou zodpovědní lidé, předpokládáme tudíž, že po celou dobu svého 

pobytu ve škole budou respektovat mimořádná hygienická opatření ve škole, základní 

hygienická pravidla i hygienická opatření aktuálně platná v celé České republice. 

2. Žáci se nebudou shlukovat před budovou školy, ve škole v prostorách jiných učeben, 

na chodbách, ani na WC. 

3. Pro zajištění průběžného příchodu žáků do školy a odchodu žáků ze školy byla přijata 

organizační opatření v rámci školy. 

4. Škola je oprávněna vymezit prostory, v nichž se budou žáci pohybovat. 

5. Žáci vstupují do budovy školy pouze s rouškou na tváři. Každý žák má mít s sebou 

na den 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

6. Žák při prvním vstupu do školy odevzdá na vrátnici čestné prohlášení o neexistenci 

příznaků virového infekčního onemocnění (v případě nezletilých žáků podepíše 

zákonný zástupce, zletilý žák podepíše sám). Hygienická opatření společně s čestným 

prohlášením byla zaslána zákonným zástupcům žáků a žákům školy prostřednictvím 

mailu. Všechny informace jsou rovněž umístěny na webových stránkách školy. Pokud 

zákonný zástupce nezletilého žáka/zletilý žák čestné prohlášení nepodepíše, 

nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. 

7. Bude evidována docházka žáků do školy. 

8. V budově školy jsou rozmístěny desinfekční prostředky (např. v prostorách 

před vrátnicí, na všech WC). 

9. V rámci školních aktivit bude v jedné skupině max. 15 žáků. O zařazení žáka do skupiny 

rozhoduje ředitelka školy. Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků. 

Skupiny žáků mohou být tvořeny žáky různých tříd. 

10. V průběhu pobytu ve třídě nemusí mít žák nasazenou roušku, pokud je zachován odstup 

2 metry. Při bližším kontaktu musí mít roušku nasazenou i ve třídě. 

11. Pokud bude žák vykazovat možné příznaky Covid-19 (viz čestné prohlášení), bude 

neprodleně informován jeho zákonný zástupce, který v nejkratším možném čase 

vyzvedne žáka, žák tedy opustí školu. 

12. Pokud žák patří do rizikové skupiny (viz čestné prohlášení), jeho zákonný 

zástupce/popř. zletilý žák sám zváží tyto rizikové faktory a rozhodne o účasti žáka 

na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. 

13. Žáci dbají pokynů vyučujících. 

14. Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám. 

15. Pokud žák nebude dodržovat hygienická pravidla (viz bod č. 1), může výt vyřazen 

z připravených aktivit (popř. nevpuštěn do budovy školy). 

16. Školní jídelna do konce školního roku nebude v provozu. 

 



V Praze 28. 5. 2020      Ing. Monika Hrubešová v. r. 


