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Hygienická opatření k ochraně zdraví a provozu školy v období do konce školního roku 2019/2020 

 

Tento dokument nabývá platnosti z důvodu ochrany žáků a zaměstnanců školy a prevence nebezpečí 

vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 dnem 11. 5. 2020 a je vytvořen v návaznosti na manuál 

MŠMT k ochraně zdraví a provozu základních škol. 

 

 Přihlášený žák je povinen dodržovat tato hygienická opatření: 

1. Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují pravidla stanovená krizovými opatřeními, tedy 

zakrytí úst a nosu ochranným prostředkem a dodržení odstupů 2 m (není nutné u členů 

společné domácnosti). 

2. Žáci se nikde v prostoru kolem a u školy neshromažďují, vcházejí do prostoru školy vstupními 

dveřmi. Vstup je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

3. I před školou je v souladu s krizovými opatřeními nutné dodržovat odstupy 2 m od sebe  

4. Všichni zaměstnanci i žáci školy nosí ve společných prostorách roušky. 

5. Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

6. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla v budově školy; jejich opakované 

nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k 

nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.  

7. Ve třídě musí každý žák po příchodu do budovy školy použít dezinfekci na ruce, při vstupu  

do třídy umýt ruce (použít dezinfekci), dále si ruce myje (dezinfikuje) po každém vzdělávacím 

bloku, případně dle potřeby (před jídlem, po použití WC apod.). Žáci si roušku vždy při sejmutí 

z obličeje odkládají do připraveného sáčku. 

8. Ve třídě je zachován odstup 2 m (každý žák ve své lavici), pedagogové mohou použít ochranné 

štíty.  

9. Ve školní jídelně žáci odkládají roušku pouze při samotné konzumaci jídla a pití do vlastního 

sáčku, obědvají ve vzdálenosti 2 m od ostatních. Před vstupem do jídelny si každý žák umyje 

ruce či použije dezinfekci. Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. 



10. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům  

COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce 

dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit. Pokud žák během pobytu ve škole vykazuje některý 

z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a škola bude informovat 

zákonného zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje 

škola spádovou hygienickou stanici. 
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