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HYGIENICKÁ A PROTIEPIDEMICKÁ PRAVIDLA PLATNÁ OD 1. 9. 2020
pro žáky a zaměstnance školy
Tato opatření vycházejí z manuálu k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021
vzhledem ke covid-19.
1. Škola zahájí 1. září 2020 vzdělávání v plném rozsahu prezenční formou bez povinnosti nosit
roušku.
2. Před prvním příchodem žáků/zaměstnanců do školy se nevyžaduje prohlášení o
bezinfekčnosti.
3. S příznaky infekčního onemocnění nemohou žáci ani zaměstnanci do školy vstoupit.
4. V co nejkratším čase po příchodu do budovy školy i do budovy školní výdejny si každý
důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem, popřípadě provede dezinfekci rukou.
Dávkovače s dezinfekčními prostředky jsou umístěny u recepce školy, na hygienických
zařízeních, v učebnách, ve výdejně jídla a ostatních místnostech využívaných zaměstnanci
školy. Žáci i zaměstnanci dodržují hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
5. Při pohybu v prostorách celé školy dodržují všichni odstupy. Žáci při výuce ve skupinách
sedí v lavicích po jednom. Přestávky tráví především ve své kmenové třídě. Nezdržují se
v prostorách atria u jídelních a nápojových automatů. Po vyzvednutí zboží odchází do své
třídy.
6. Učebny a ostatní prostory školy se opakovaně, krátkodobě a intenzivně větrají.
7. Denně se provádí důkladný úklid všech prostor školy. Je kladem důraz na dezinfekci
povrchů a předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky, madla zábradlí, vodovodní
baterie, spínače světla, klávesnice). Důkladný úklid a dezinfekci zabezpečují pracovnice
úklidu ve svých přidělených prostorách jednou denně – vždy po výuce. Kromě toho bude
proveden úklid a dezinfekce hygienických zařízení vždy po tzv. velké přestávce od
3. vyučovací hodiny. Žáci si před usazením v počítačové učebně provedou dezinfekci
klávesnice a myši na svém pracovišti pod dohledem vyučujícího.
8. V případě zjištění příznaků infekčního onemocnění jako je např. zvýšená teplota, horečka,
kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti
a čichu v průběhu výuky u nezletilého žáka, obdrží žák roušku a je umístěn v izolaci
(místnost u vchodu do budovy školy včetně označeného sociálního zařízení). Tato
skutečnost je neprodleně oznámena zákonnému zástupci žáka, který si bezodkladně žáka
ze školy vyzvedne. Zletilý žák s příznaky infekčního onemocnění může školu opustit poté,
co je jeho rodiči tato skutečnost oznámena, a to na základě předchozího souhlasu zletilého
žáka informovat rodiče o jeho zdravotním stavu. Zákonný zástupce nezletilého žáka nebo
zletilý žák s příznaky infekčního onemocnění telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který
rozhodne o dalším postupu. Rovněž zaměstnanec školy v případě zjištění příznaků

infekčního onemocnění během pracovní doby opouští co nejrychleji školu v roušce poté, co
tuto skutečnost oznámil zástupkyni ředitelky školy nebo ředitelce školy a následně
kontaktuje telefonicky svého praktického lékaře.
9. V případě výskytu onemocnění covid-19 u žáka nebo zaměstnance školy, kontaktuje školu
Krajská hygienická stanice MSK, která rozhodne o protiepidemických opatřeních a o okruhu
osob v karanténě. O této skutečnosti, následných krocích a o případné úpravě způsobu
vzdělávání bude škola informovat žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků formou
systému Bakaláři a e-mailem.
10. Bude-li nařízena karanténa, na základě které bude znemožněna osobní přítomnost ve škole
více než poloviny jedné třídy, přechází prezenční výuka dotčených žáků na výuku
distančním způsobem podle nastavených pravidel. Žáci mají povinnost se distančně
vzdělávat také v důsledku mimořádných opatření Krajské hygienické stanice nebo plošným
opatřením Ministerstva zdravotnictví (SEMAFOR).
11. Tato pravidla mohou být v důsledku mimořádných opatření Krajské hygienické stanice nebo
Ministerstva zdravotnictví změněna.
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