
Základní škola, Praha 4, Donovalská 1684 
FAKULTNÍ ŠKOLA UNIVERZITY KARLOVY  

Pokyn ředitele školy závazný pro žáky a zaměstnance školy 

Podmínky o provozu základní školy od 11.5. 2020, ochrana zdraví žáků a pracovníků školy. 

1. Ve společných prostorách budovy školy, toaletách a v areálu školy při příchodu a odchodu je 

povinnost nosit roušky nebo respirátory. 

 

2. Všichni žáci musí mít při příchodu do budovy školy nejméně dvě roušky a igelitový sáček na 

jejich odložení. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím 

osobám. 

 

3. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je 

zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu 

(např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. Rozhoduje vyučující !!! 

 

4. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, uvedené podmínky a pokyny 
pedagogů. UPOZORNĚNÍ !  Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném 
upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k 
vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.  
 

5. Žáci před školou dodržují minimální odstupy  2 metry. Vyzvedává je pověřený 
pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny.  Složení skupin je neměnné! 
Každá skupina vstupuje a odchází z budovy samostatným vchodem. 

 
6. Žáci se nemusí přezouvat. Svršky odkládají ve třídě na určené místo. Po příchodu do třídy 

musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 
20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).  
 

7. Žáci jsou povinni po návštěvě toalet a společných prostor školy použít dezinfekci na ruce.  
Žáci se mohou pohybovat pouze v určených prostorách budovy školy! 

8. 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. 
 

9. Vyučující vede evidenci o docházce, popřípadě o důvodech nepřítomnosti žáků. 
 

10. Pedagogičtí pracovníci volí formu vzdělávání tak, aby byla zajištěna hygienická a 
epidemiologická opatření. 
 

Mgr. Pavel Dittrich, ředitel školy 


