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Informace o provozu školy a hygienických opatřeních po otevření 

školy dne 11. 5. 2020 a následně 25. 5. 2020  

Tento dokument stanovuje základní podmínky v souvislosti s přítomností žáků 1. stupně, 10. 

ročníku základní školy a studentů závěrečného ročníku střední školy. 

Cesta do školy a ze školy  

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými 

opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška, šátek,…) a dodržení 

odstupů 2 metry. 

Příchod ke škole a pohyb před školou 

Před budovou školy se žáci nebo studenti nesdružují, dodržují rozestupy minimálně 2 metry 

mezi sebou. Doprovázející osoby nezletilých žáků nemusí rozestup 2 metry dodržovat. Pro 

všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.   

Do budovy školy vstupují žáci nebo studenti po vyzvání pedagogickým pracovníkem a dodržují 

jeho instrukce. Zákonný zástupce žáka nebo studenta obdrží nejpozději tři dny před návštěvou 

školy určený čas, kdy se má do školy dostavit a případně další aktuální potřebné informace. 

Stejně tak budou předány i informace k odchodu ze školy. Informace budou předávány 

zákonným zástupcům prostřednictvím mailové komunikace, případně formou SMS po domluvě 

s třídním učitelem. 

Žádáme o přesné dodržování časů. Pokud by žák nebo student přišel opakovaně pozdě, bude 

vyloučen z vyučování nebo přípravy na závěrečné zkoušky.  

 

Vstup do budovy školy 

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům nebo studentům, nikoliv doprovázejícím 

osobám. Všichni žáci nebo studenti i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. 

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

Pedagogové odvádějí žáky nebo studenty po skupinách tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi 

skupinami. Žáci nebo studenti se pohybují pouze v určených prostorách – šatna, chodba, určená 

třída nebo dílna. Do jiných prostor nepřecházejí bez vyzvání pedagogickým pracovníkem. Není 

povoleno navštěvovat žáky nebo studenty v jiných třídách nebo skupinách. Žák nebo student je 

povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po 

prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka nebo studenta, je 

důvodem k nevpuštění žáka nebo studenta do školy, resp. k jeho vyřazení z přípravy.  
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V budově školy  

Přesuny skupin žáků nebo studentů, pohyb na chodbách, návštěvu toalet, společných a 

venkovních prostor organizuje určený pedagogický pracovník tak, aby byly minimalizovány 

kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy. Při přesunech se 

všichni snaží dodržovat odstup 2 metrů vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).  Před 

opuštěním třídy si všichni žáci nebo studenti na celou dobu mimo třídu nasadí roušky. Ve 

společných a venkovních prostorách se skupiny žáků nebo studentů střídají podle daného plánu 

tak, aby v daném prostoru byla vždy jen jedna skupina. Pokud je to možné, tráví skupiny žáků 

nebo studentů přestávky venku. Pedagogický pracovník zajistí časté větrání vnitřních prostorů 

(minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).  

Ve třídě  

Po přezutí si žák nebo student vydezinfikuje ruce pod dohledem pedagogického pracovníka 

(dezinfekce zajištěna). Po příchodu do třídy si žáci nebo studenti umyjí ruce mýdlem a použijí 

dezinfekci na ruce. Složení skupin stanoví ředitel školy s ohledem na vyučované předměty na 

základní škole a předměty či zkoušky v rámci závěrečné zkoušky na střední škole. O zařazení 

žáků a studentů do skupin rozhoduje ředitel školy. Maximální počet žáků nebo studentů ve 

skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě. U studentů střední 

školy je organizována praktická příprava na závěrečné zkoušky tak, aby mezi studenty 

nedocházelo k předávání nářadí či materiálů, v případě nutnosti aby bylo nářadí či materiál 

dezinfikován. V jedné dílně jsou maximálně 3 studenti. Připouští se střídání více vyučujících u 

jedné skupiny studentů, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na závěrečnou zkoušku. V 

průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci, ani studenti, ani pedagogové 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. Při sejmutí roušky si každý žák nebo student 

ukládá svou roušku do sáčku. Žáci nebo studenti si po každém vzdělávacím nebo konzultačním 

bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce.  

Škola vede evidenci o docházce žáků nebo studentů do školy. V případě nepřítomnosti žáka 

nebo studenta je třeba postupovat v souladu se školním řádem (řádná omluva maximálně do 48 

hodin). Vzhledem k situaci je vhodné omluvit žáka nebo studenta ihned po zjištění, že nebude 

moci vyučování či přípravu na závěrečné zkoušky vykonávat. 

Při podezření na možné příznaky COVID-19  

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. Pokud žák nebo student vykazuje některý z možných 
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příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a vyučující neprodleně kontaktuje 

zákonné zástupce nezletilého žáka nebo studenta s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka nebo 

studenta. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky nebo 

studenty je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s 

povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka nebo 

studenta. Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, 

školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu.  

Stravování 

Formy stravování: 

1. Stravování ve školní jídelně pro žáky základní školy bude možné, pokud se přihlásí více 

jak 20 strávníků k pravidelnému stravování. V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat 

žáci z různých skupin. Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije 

dezinfekci na ruce. Pokrmy vydává personál jídelny včetně čistých příborů. Strávníci si 

sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory. 

2. Po dohodě vedení školy s rodiči si žáci mohou přinést vlastní stravu (namísto oběda). 

3. Škola zajistí studené balíčky. 

Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. Rouška se odkládá pouze 

při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. Jinak se dodržují zvýšenou 

měrou běžná hygienická pravidla. 

Studenti střední školy ukončují přípravu na závěrečné zkoušky ve 12h. Mohou se připojit ke 

stravování ve školení jídelně, pokud bude v provozu a bude akceptovat v tomto případě 

nepravidelné stravování. 

Tento bod bude doplněn po ujasnění možné formy stravování.  

Osoby s rizikovými faktory 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:  

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.  

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s 

dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.  

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, 

např. hypertenze.  

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při 

protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.  
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5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).  

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.  

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce 

ledvin (dialýza).  

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).  

Do rizikové skupiny patří žák nebo student, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) 

uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné 

domácnosti. Doporučujeme, aby zákonní zástupci (popřípadě zletilý žák) zvážili tyto rizikové 

faktory, pokud žák nebo student patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka nebo 

studenta na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.  

Při prvním vstupu do školy předkládá žák nebo student následující prohlášení (prohlášení u 

nezletilých žáků je podepsáno zákonným zástupcem):  

a) písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem 

zdravotnictví,  

b) písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 

(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).  

Prohlášení je možné doručit škole před vstupem žáka nebo studenta do školy do kanceláře 

školy. Termín doručení je třeba domluvit předem na telefonním čísle 602 838 240 nebo mailem 

– info@waldorfska.cz. 

Vzdělávací aktivity 

O vzdělávacích aktivitách informuje žáky pedagogický pracovník uřčený k dané skupině a 

studenty vedoucí závěrečné práce. 

 

 

V Praze dne 5. 5. 2020   Mgr. Magdaléna Vančatová Spáčilová, ředitelka 
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Shrnutí: 

1. Do školy přichází žák na přesný čas, před budovou ho vyzvedne vyučující, rodič do 

školy nesmí vstupovat. V určený čas si rodič žáka vyzvedává před školou nebo žák 

odchází sám na základě písemné žádosti rodiče. 

2. Žák musí před vstupem do školy předat řádně vyplněné Čestné prohlášení (viz 

příloha). 

3. Žák si dezinfikuje ruce po přezutí, po příchodu do třídy si ruce umyje a dezinfikuje a 

dále pak po každém výukovém bloku a před jídlem a po jídle. Dezinfekci zajišťuje 

škola. 

4. Žák má minimálně 2 roušky a igelitový sáček na jejich ukládání.  

5. Žáci sedí v lavici po jednom, roušku smí sundat na pokyn vyučujícího a to jen 

v případě výuky v lavici. Při skupinové činnosti, hře apod. musí být rouška nasazená. 

6. Žák se smí setkávat s ostatními žáky jen v rámci své skupiny a to i při odpoledním 

provozu. 

7. Vycházky mimo budovu a venkovní areál školy nejsou možné. 

8. Pohybové předměty se nevyučují. 

9. Forma stravování není zatím jasná. 

 

Výše uvedené platí i pro studenty střední školy. 
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