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ČESKÁ ŠKOLA MILÁN - ŠKOLNÍ ŘÁD „covid-19“ ad IX/2021 

- Mezi klíčová pravidla, která je nutné dodržovat, patří časté a důkladné mytí rukou vodu a mýdlem, 
dezinfekce rukou při příchodu do školy a podle potřeby ve třídě a dalších prostorách, udržování 
vzdálenosti od dalších osob na minimálně 1 metr, používání ochranných osobních pomůcek dýchacích 
cest, jako je správně nasazená chirurgická rouška, dodržování stanovených tras pro pohyb v budově a 
venku, omezení vstupu rodičů dále do školy za vrátnici, oddělení tříd a nepromíchávání žáků a striktní 
používání vlastního materiálu a konzumace vlastního jídla a pití.  

- Spolek / Škola disponuje náhradními chirurgickými rouškami pro děti i dospělé, jednorázovými 
návleky, dezinfekčním gelem na ruce v každé třídě a na dalších místech, dezinfekcí k ošetření povrchů, 
štíty a plášti pro vyučující/asistenty/doprovod předškoláků.  

- Roušku je nutno nosit tak, jak stanovují platné normy, ve třídě a společných prostorách. Výjimku 
v nošení dětí mají děti do šesti let, na které se povinnost nosit roušku nevztahuje. Spolek / Škola však 
doporučuje nošení správně nasazené roušky i žákům mladším šesti let, a to zejména po dobu pohybu 
mimo vlastní třídu. 

- U vchodu do budovy / ve vestibulu školy bude doprovázejícímu zákonnému zástupci a jeho nezletilým, 
jakož i vyučujícím/doprovodu, změřena tělesná teplota. Bude-li rovna nebo vyšší než 37,5˚C, nebude 
mu povolen vstup. Vstup do školy u žáků nad 12 let a učitelů, asistentů a doprovodu je umožněn 
pouze po ověření platného covid green pass.  

- Při vstupu je povinnost dezinfikovat si ruce.  
- Před zahájení každé výukové soboty bude vyžadováno od zákonných zástupců podepsané prohlášení, 

které má napomoci proti šíření covid-19. 
- Vstup do školy i odchod ze školy bude probíhat postupně, paní učitelky dovedou děti z vrátnice školy 

nahoru do prvního patra a do tříd, rodičům není vstup do školy za vrátnici zatím povolen. 
- V případě potřeby, zejména náhlého zhoršení zdravotního stavu dítěte, zvláště pak s příznaky 

kompatibilními s onemocněním covid-19, budeme ihned kontaktovat zákonného zástupce, dítě vyčká 
jeho příchodu odděleně od ostatních dětí. 

- Začátkem školy se rozumí odchod dětí s paní učitelkou nahoru do tříd, a to následovně: 
-  v 9.20 smíšená třída a čtvrtá třída v rozestupech, v 9.25 druhá třída a první třída s rozestupy, v 9.30 

hravá čeština a předškoláci.  
- Zákonní zástupci se s dětmi dostaví jen v takovém předstihu, aby mohlo být provedeno měření 

teploty, dezinfekce rukou, podepsáno prohlášení a další nejnutnější administrativní úkony.  
- Rodiče ani žáci se nebudou před budovou školy shlukovat.  
- Žádáme žáky a jejich doprovod o dochvilnost, pozdní příchod by mohl znamenat komplikace, 

případně nemožnost vpuštění do budovy.  
- Žáci, pedagogický a další doprovod se ve škole přezouvají, eventuálně nasazují jednorázové návleky, a 

to v prvním patře před třídami.  
- Používány budou toalety na konci chodby – doprovod dětí i dezinfekce bude zajištěna. 
- Žáci si budou nosit vlastní (podepsané) pomůcky a další materiál, a to dle pokynů učitele. Není 

dovoleno materiál si navzájem půjčovat apod.  
- Žáci si budou nosit vlastní svačinu a pití, sdílení není dovoleno. Láhev i krabička na jídlo budou 

podepsány.  
- Konec vyučování a následný odvod žáků je stanoven následovně: ve 12.20 hravá čeština a předškoláci 

s rozestupy, 12.25 první a druhá třída s rozestupy a ve 12.30 čtvrtá a smíšená třída s rozestupy. 
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SCUOLA CECA DI MILANO - REGOLAMENTO „covid-19“ ad IX/2021 

- Le regole principali da seguire sono: frequente e accurato lavaggio delle mani con acqua e sapone, 
disinfezione delle mani appena entrati nell’edificio e poi secondo le necessità in classe e altri spazi, 
mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro minimo da altre persone, l’uso dei dispositivi di 
protezione individuale delle vie respiratorie come l’utilizzo corretto della mascherina chirurgica, 
rispetto dei percorsi prestabiliti nello spostamento all’interno dell’edificio e fuori, divieto d’ingresso 
dei genitori oltre la portineria, divisione delle classi e degli alunni, utilizzo rigoroso del proprio 
materiale e consumo del proprio cibo e bevande.  

- L’Associazione/ la Scuola dispone di una scorta di mascherine chirurgiche per bambini e adulti, di 
sovrascarpe monouso, del gel disinfettante per le mani all’ingresso, in ciascun’aula ed in altre 
postazioni prestabilite, del desinfettante per le superfici, delle visiere e dei camici per gli 
insegnanti/assistenti/accompagantori dei prescolari.  

- E‘ necessario indossare la mascherina secondo le norme vigenti, in classe e negli spazi comuni. Ad 
eccezione dei bambini al di sotto di sei anni, per i quali non c’è l’obbligo per idossarla. 
L’Associazione/la Scuola raccomandano comunque anche ai bambini al di sotto di sei anni di 
indossarla, almeno durante lo spostamento fuori dalla propria classe. 

- All’ingresso della scuola verrà rilevata la temperatura corporea gli alunni e i genitori o chi ne fa le veci 
e agli insegnanti/accompagantori. Dovesse essere uguale o superiore a 37,5˚C, l’accesso a Scuola non 
sarà consentito. L‘ingresso alla scuola agli alunni di età superiore ai 12 anni e agli insegnanti, 
assistenti e accompagnatori sarà consentito solo dopo la verifica del covid green pass valido. 

- E‘ obbligatorio disinfettarsi le mani all‘ingresso.  
- Prima di iniziare le lezioni verrà richiesto ai genitori o chi ne fa le veci di compilare e firmare 

l’autodichiarazione anti covid. 
- L’entrata a e l’uscita dalla scuola saranno scaglionate, le insegnanti accompagneranno i bambini della 

propria classe al primo piano e poi in aula, l’ingresso a scuola oltre la portineria non è permesso ai 
genitori o chi ne fa le veci. 

- In caso di necessità, in particolare di peggioramento dello stato di salute, specialmente con i sintomi 
compatibili con il covid-19, contatteremmo immediatamente i genitori o chi ne fa le veci, il bambino 
aspetterà il loro arrivo separato da altri altri alunni. 

- L’inizio delle lezioni è da considerarsi il momento in cui l’insegnante sale su con la propria classe, 
ovvero: alle 9.20 classe mista  e classe quarta distanziate, alle 9.25 classe seconda e prima distanziate, 
alle 9.30 gioco in ceco e prescolari distanziati. 

- I genitori o chi ne fa le veci arriveranno con i bambini solo con tale anticipo per poter provedere alla 
misurazione della temperatura corporea, alla desinfezione delle mani, alla firma della dichiarazione e 
all’amministrativa indispensabile.  

- Né genitori né bambini creeranno assembramenti davanti alla scuola.  
- E‘ richiesta la massima puntualità da parte dei accompagnatori e bambini, siccome i ritardi 

potrebbero causare complicazioni e eventualmente l’accesso negato alla Scuola.  
- Gli alunni, gli inseganti, gli educatori e altro personale cambieranno a scuola le scarpe, eventualmente 

indosseranno le soprascarpe monouso, cio‘ che avverrà al primo piano prima di entrare nelle aule.  
- Saranno utilizzati soltanto i bagni in fondo al corridoio, sarà assicurata la igienizzazione e l’assistenza 

ai bambini.  
- Gli alunni porteranno il materiale necessario – etichettato col nome e cognome, seguendo le 

indicazioni degli insegnanti. Non è consentito né prestarsi a vicenda il materiale né condividerlo.  
- Gli alunni si porteranno la propria merenda e la bevanda, non è consentita la condivisione né del cibo 

né delle bevande. Le bottiglie e i contenitori saranno etichettati col nome e cognome  
- La fine delle lezioni e la discesa alla portineria sono stabiliti come segue: alle 12.20 gioco in ceco e 

prescolari distanziati, alle 12.25 la seconda e la prima distanziate e alle 12.30 la quarta e la classe 
mista distanziate.  


