
                Informace o hygienických pravidlech ve škole 
● Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v 

souladu se školskými právními předpisy. 

● Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o 

bezinfekčnosti. 

● Při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky 

vzdělávacího procesu, včetně zákonných zástupců dětí a žáků a 

zaměstnanců školy (telefonní čísla a e-maily). 

● U vstupu do všech budov bude k dispozici dezinfekční prostředek, který 

použijí všichni příchozí. 

● Při příchodu žáků do školy jim nebude měřena teplota.  

● Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí a žáků, že 

osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. 

● Pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy školy  

bude omezen pouze na vstupní prostor školy (šatna žáků), pohyb po budově 

nebude povolen. 

● Žáci nemusí nosit v prostorách školy roušky. 

● Na každé budově bude určena izolační místnost pro dítě, které by jevilo 

známky onemocnění, dítě tam bude umístěno do doby, než se dostaví rodič, 

který bude neprodleně kontaktován a vyzván, aby si dítě vyzvednul. Škola 

informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat 

praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

● Škola zajistí dostatečné množství dezinfekčních prostředků. 

● Úklid a dezinfekce prostor školy bude probíhat  několikrát denně, bude 

prováděn s použitím dezinfekčních prostředků s virucidní aktivitou, 

dezinfikovat se budou pravidelně kliky, světelné vypínače, lavice, apod. 

● V MŠ lze používat  látkové ručníky, v ostatních třídách se budou používat 

papírové jednorázové ručníky. 

● Učitelé budou dbát na zvýšenou hygienu žáků ve škole, vést žáky k 

důslednému dodržování nastavených hygienických pravidel. Dále budou také 

pravidelně a intenzivně větrat všechny prostory, v nichž se pohybují žáci. 

● Školní stravování bude probíhat za zvýšených hygienických podmínek, žáci 

budou chodit do jídelny  po skupinách dle určeného harmonogramu, tak aby 

mohly být zajištěny potřebné odstupy mezi nimi.  

● V ŠD budou žáci ve skupinách z více tříd a ročníků, budou zde také 

dodržována zvýšená hygienická pravidla. 

● Vedení školy bude průběžně sledovat lokální vývoj situace v rámci systému 

„semafor“. 

 

● V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním 

covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a 

dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro 

dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd. 

                                                                         Zapsala: Mgr. A.Vrbová 

 

 


