
Základní škola Za Nádražím, Český Krumlov, Za Nádražím 222  

OBECNÉ ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ PODMÍNKY  

 

o Žáci se pohybují ve společných prostorech s rouškou, ve třídě mohou ochranný 

prostředek sundat. 

o Dospělé osoby (včetně rodičů) vstupují od 1. 9. do školy s respirátorem.  

o Při nevolnosti, rýmě, kašli, lehkém nachlazení žáci zůstávají doma a neúčastní se 

prezenční výuky.  

o Každé dítě nosí do školy dvě roušky v tašce pro případ onemocnění.  

o Pokud se nějaké příznaky respiračního onemocnění projeví ve škole, dítě si nasadí 

roušku a bude izolováno v samostatné místnosti s dozorem, kde vyčká příjezdu 

rodičů. Ti budou kontaktováni a okamžitě si pro dítě přijedou osobně.  

o Žákům s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem 

chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn 

vstup do školy pouze v případě, prokáží-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost 

potvrzuje praktický lékař pro děti.  

o Podle aktuálně platného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, osoby, 

které se vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy a 

na které se nevztahuje některá ze stanovených výjimek (pro očkované osoby, pro 

osoby s prodělaným onemocněním covid-19 apod.), jsou po vstupu na území ČR 

povinny se nejdříve 5. den, resp. 10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika 

nákazy, nejpozději však 14. den, podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru 

SARS-CoV2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby 

výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 musejí uvedené 

osoby setrvat v samoizolaci. Zároveň platí povinnost pro zákonného zástupce žáka 

informovat školu o cestě do zahraničí a pro školu platí povinnost neumožnit žákovi 

přítomnost ve škole do doby předložení negativního testu. 

o ŠD a ŠK budou v provozu za dodržení všech epidemiologických opatření. Ranní družina 

bude za současné epidemiologické situace s rouškou (minimálně po dobu 

screeningového testování). 

o Rodiče nebudou vstupovat do školy ani školní jídelny, děti si budou vyzvedávat před 

vchodem do školy či jídelny.  



o Žáci II. stupně, kteří mají polední pauzu, ji budou trávit na obědě a mimo školu. Pokud 

bude velmi špatné počasí, budou s rouškou čekat do zvonění ve své šatně maximálně 

od 13:00 do 13:30.  

o Žáci se nemohou pohybovat ve škole mezi pavilony ani mezi patry, pouze při přesunu 

do učeben. Nekontaktují se se žáky jiných tříd.  

o V případě, že onemocnění či karanténa se týká více jak 50 % žáků konkrétní třídy, je 

škola povinna distančním způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána účast na 

prezenční výuce. V opačném případě má žák ze zákona povinnost si doplňovat učivo 

a vzdělávat se samostatně.  

o Žáci dostanou (pokud je ještě nemají) přístupová hesla do Office365, a tedy i licenci na 

dobu jejich docházky do naší školy. Toto prostředí se bude jednotně využívat v době 

distanční výuky ale i pro prezenční výuku podle pokynů vyučujících.  

o Sledujte webové stránky školy, situace se může změnit podle aktuálních podmínek 

vyhlášených KHS a MŠMT.  
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