
22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 

Instrukce pro žáky přihlášené do skupin na konzultace nebo setkávání 

skupin z 6. až 8. ročníku a jejich zákonné zástupce 

 

Distanční vzdělávání z domova pokračuje i nadále. 

O termínu a čase konání konzultace nebo setkání informuje vyučující nebo třídní učitel žáky 

prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. 

 

Příchod do školy: 

• určený vchod do školy – hlavní vchod 

• žák přichází ke škole 5 minut před stanoveným časem (ne dříve) 

• ústa a nos má žák zakrytý rouškou   

• před školou dodržuje odstup 2 metry 

• do školy vchází na pokyn pedagoga  

• vstup do školy je umožněn pouze žákům 

• při prvním vstupu odevzdá čestné prohlášení podepsané zákonnými zástupci s datem 

prvního příchodu do školy 

• při každém vstupu do školy bude žákovi změřena teplota bezkontaktním 

teploměrem; v případě, že bude žákovi naměřena zvýšená teplota nebo bude vykazovat 

některé další příznaky nemoci COVID-19, bude žák izolován od ostatních, kontaktováni 

budou zákonní zástupci, kteří jsou povinni si své dítě ihned vyzvednout a bude 

informována hygienická stanice. Totéž platí, pokud se příznaky nemoci objeví 

v průběhu konzultace nebo setkání. 

• při každém vstupu žák použije připravenou desinfekci na ruce 

• každý žák musí mít na den k dispozici minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky 

• žák bude první den vybaven psacími potřebami a sešity (papíry)  

 

V budově školy: 

• vyučující odvede žáky do přidělené skupiny 

• žák se pohybuje pouze v prostorách vymezených školou 

• žáci nosí ve společných prostorách roušky (chodba, WC apod.) 



• ve všech společných prostorách žáci dodržují odstup 2 metry 

• žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované 

nedodržování (po předchozím upozornění zákonného zástupce žáka) je důvodem 

k nevpuštění žáka do školy a jeho vyřazení 

 

Ve třídě: 

• složení skupiny žáků (max. 15 žáků)  

• v lavici sedí vždy jen jeden žák, rozsazení žáků ve třídě určí vyučující  

• o použití roušky rozhoduje vyučující; po sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku 

• přestávky v průběhu přípravy určuje vyučující 

 

Obědy nejsou zajišťovány.  

 

5. 6. 2020                                                                                            Vedení 22. ZŠ Plzeň 


