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OPATŘENÍ K PREZENČNÍ VÝUCE ŽÁKŮ
s platností od 11.5.2020

V souladu s Usnesením vlády ČR č. 491 z 30.4.2020 odst. 1.d) bude ve škole obnovena od
11.5.2020 prezenční výuka žáků, kteří jsou hospitalizováni v DPN Louny.
Podmínky a opatření:
1) Žáci nemají povinnost nosit ve škole roušky vzhledem ke skutečnosti, že na oddělení
nemocnice jsou v dlouhodobém úzkém vzájemném kontaktu.
Pro snížení úzkého kontaktu mezi pacienty jednotlivých oddělení bude ve škole zajištěno,
aby žáci z různých oddělení neseděli ve stejné lavici a dodržovali odstup minimálně 1 m.
Učitelé mají povinnost nosit roušky po celou dobu výuky, neboť nelze udržet
dvoumetrový odstup od žáků.
2) Do školy bude umožněn přístup pouze žákům, kteří nebudou mít žádné příznaky
respiračního onemocnění či jiného infekčního onemocnění. Žádáme personál DPN o
součinnost.
Pokud bude žák při výuce opakovaně kašlat, kýchat nebo bude jevit jiné známky
onemocnění, budeme kontaktovat oddělení a po domluvě bude žák z výuky odveden.
3) Zvýšená hygienická opatření ve škole:
Po příchodu do školy si žáci ve třídě dle pokynů vyučujícího umyjí ruce a ve spolupráci
s učitelem provedou dezinfekci rukou.
Po celou dobu žáci dbají na hygienu při kašlání a kýchání (ústa si zakrývají předloktím,
případně si umyjí ruce), smrkání (papírové kapesníky jsou k dispozici ve třídě, případně
si umyjí ruce).
Žáci dodržují bezpečnou vzdálenost od žáků z jiného oddělení (min. 1,5 m).
Žáci důsledně respektují pokyny učitelů.
Ve škole bude probíhat opakovaná dezinfekce povrchů rizikových částí (kliky,
vodovodní baterie, lavice).
4) Úprava organizace a rozvrhu hodin:
Příchod žáků do školy – podle zkušeností z předchozí doby bude žádoucí, aby oddělení B
bylo připraveno v přízemní chodbě DPN v 8:55-9:00 a oddělení A v 9:05, aby
nedocházelo k nahromadění mezi oběma skupinami. Následně oddělení B v 10:50 a
oddělení A v 10:55. Podle dalších zkušeností můžeme upravit.
Výuka bude probíhat od 9:00 do 12:30 hod. pro všechny ročníky ZŠ podle upraveného
rozvrhu.
Přechodné období: do 25.5. mají žáci výraznější úpravy v rozvrhu hodin a žáci SŠ zatím
nebudou do školy docházet ani na konzultace. Rozvrhy byly předány na oddělení DPN.
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