
Hygienická a protiepidemická pravidla  

U vstupu do budovy školy, v každé učebně, hygienickém zařízení, u tělocvičen, na chodbách, 

v jídelně jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou.  

Žáci/žákyně dodržují hygienické zásady: myjí a dezinfikují si ruce především  po příchodu do 

školy, po použití WC, před jídlem; používají jednorázové kapesníky, které po použití vyhazují 

do koše.  

Žáci/žákyně mají ve společných prostorách školy zdravotnickou rouškou, rouškou s 

nanovláknem nebo respirátorem zakryté dýchací cesty (nevztahuje-li se na ně výjimka 

z nošení roušek). 

Pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná 

výjimka z testování, má povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve 

škole, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy. 

 Žáci/žákyně sledují svůj zdravotní stav a v případě zdravotních potíží neprodleně kontaktují 

třídní učitelku/třídního učitele nebo jiného pedagoga. Velmi důležité je dodržovat zásady 

osobní a respirační hygieny, tedy hygienu rukou po celou dobu pobytu ve škole, při nutnosti 

kašlat nebo kýchat používat vlastní jednorázový kapesník a ten neprodleně vyhodit a 

následně si umýt ruce, dodržovat sociální distanc. 

Do budovy školy nemohou vstoupit osoby s příznaky infekčního onemocnění.  

Kroky školy v případě podezření infekčního onemocnění: 

 V případě, že příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy, je-li přítomen jeho 

zákonný zástupce, není vpuštěn do budovy školy. 

 V případě, že příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen 

zákonný zástupce, tuto skutečnost škola neprodleně oznámí zákonnému zástupci a 

informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí. Pokud to není možné, postupuje 

se podle dalšího bodu. 

 Příznaky se vyskytnou v průběhu přítomnosti žáky ve škole, neprodleně dojde 

k umístění do samostatné místnosti. Zákonný zástupce je současně informován 

s ohledem na bezodkladné vyzvednutí. 

Ve všech uvedených případech musí zákonný zástupce kontaktovat praktického lékaře, který 

rozhodne o dalším postupu. 

Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického 

onemocnění, včetně alergického onemocnění je vstup umožněn pouze v případě, prokáže-li, 

že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost. 

V případě výskytu onemocnění covid-19 škola informuje žáky i zákonné zástupce o vzniklé 

situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS. 



 

Informace, určené zejména zákonným zástupcům žáků 

Přístup zákonných zástupců do šaten a prostoru vestibulu není z bezpečnostních důvodů 

povolen. 

Vstup dospělých osob do budovy školy není povolen s výjimkou dohodnutých konzultací a 

návštěv, přítomnosti zákonných zástupců při testování v 1. -3. třídách, návštěv pracovníků 

PPP, případně návštěv osob zajišťujících programy primární prevence.  Při nezbytné osobní 

konzultaci vyčkejte u vstupu do školy na pedagoga, se kterým máte konzultaci domluvenou. 

Při pobytu ve škole mají všichni respirátorem zakryté dýchací cesty.  

V případě zdravotních potíží v rodině nepodceňujte situaci a neposílejte syna/dceru do školy.  

Pokud Vás budeme kontaktovat z důvodu zdravotních obtíží nebo pozitivního výsledku 

testování Vašeho syna/Vaší dcery, žádáme Vás, abyste svého syna/svou dceru vyzvedli ze 

školy v co nejkratší době. 

V případě onemocnění Covid-19 v rodině či v případě nařízené karantény informujte třídní 

učitelku/třídního učitele Vašeho dítěte. 

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je znemožněna osobní přítomnost 

ve škole více než poloviny žáků třídy. 

Pravidla pro školní družinu 

Osobní přítomnost žáka/žákyně  ve školní družině lze připustit také pouze tehdy, pokud splní stejné 

podmínky, jaké jsou stanoveny pro osobní přítomnost v samotné škole.  

V případě, že se žák/žákyně  dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem 

vyučování, není nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny. Žák/žákyně bude testován až 

ve škole. 


