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HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MZ ČR K PROVOZU ŠKOLY
1. Hygienická pravidla jsou platná pro žáky, studenty, zaměstnance a veřejnost.
2. Při vstupu do budovy není vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti.
3. Vstupující osoby nesmějí vykazovat žádné příznaky virového infekčního onemocnění COVID-19, nemají nařízené
karanténní opatření a nebyly v kontaktu s osobou vykazující příznaky COVID-19.
4. Jsou dodržovány zásady osobní a respirační hygieny (např. kýchat a kašlat nejlépe do jednorázového kapesníku, ten
neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce,…).
5. U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou
v nádobách s dávkovačem.
6. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem
v dávkovači, provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
7. V průběhu vyučování je zajištěno časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy. Větrání
učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.
8. Vstup do budovy školy je cizím osobám umožněn pouze v zóně vstupní haly školy a v prostoru před sekretariátem,
a za dodržování stanovených hygienických pravidel (použití dezinfekce na ruce při příchodu do školy, je k dispozici
u hlavního vchodu do budovy).
9. Použití roušky ke krytí úst a nosu vychází z aktuálních pokynů MZ ČR.

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků/studentů příznaky 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 apod.),
při jejich zjištění (objevení) bude zvolen tento postup:
 příznaky jsou patrné již při příchodu žáka/studenta do školy – dítě/žák/student není vpuštěn do budovy školy;
 v případě nezletilého žáka bude tato skutečnost oznámena zákonnému zástupci neprodleně a bude informován
o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto nebude možné, bude nezletilý žák
umístěn do předem připravené samostatné místnosti nebo bude izolován jiným způsobem od ostatních přítomných
ve škole (v tzv. izolační místnosti) a současně bude informován zákonný zástupce s ohledem na bezodkladné
vyzvednutí žáka ze školy; izolační místnosti – budova A/E220 (C163), budova B/Z106, budova C/117,
 zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu školy,
 o zjištění uvedených příznaků předejte informaci na sekretariát školy – na budově A p. Kohoutové (tel. 417 637 477
104), na budově B p. Vildové (tel. 417 637 477 147), na budově C hlavní vychovatelce p. Mitkové (tel. 417 637 477
179).
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo studenta o tom, že má
telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 škola bude postupovat podle
pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou
KHS nebo plošně MZ ČR.
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