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Pravidla platná pro předcházení šíření infekčních onemocnění pro školní 

rok 2020/2021 

Režimová opatření: 

- Osoby přicházející do budovy školy provedou dezinfekci rukou hned ve vstupním vestibulu. 

- Zákonní zástupci jsou povinni minimalizovat vstup do budovy školy. 

- Zaměstnanci školy jsou povinni v případě příznaků respiračního onemocnění tuto 

skutečnost nahlásit vedení školy a v co nejkratším čase a s použitím roušky školu opustit. 

- Zákonné zástupce prosíme, aby co nejdříve informovali své třídní učitele či vedení školy o 

nařízení karanténního opatření pro jejich děti či v případě onemocnění COVIDEM 19. 

- Pokud se u žáka objeví příznaky respiračního onemocnění, bude neprodleně oddělen od 

ostatních žáků a v doprovodu určené osoby umístěn do předem určené izolační místnosti. 

Zákonný zástupce bude vyzván k vyzvednutí dítěte v co možná nejkratším čase. Žák 

s příznaky i určený dozor si nasadí roušku. Pro tento případ je nutné, aby měl každý žák ve 

školní tašce připravenou roušku. Zákonný zástupce bude též informován o další konzultaci 

současného stavu s ošetřujícím lékařem, který rozhodne o dalším postupu. 

 

Izolace:  

- Pro izolaci byla vyčleněna místnost č. 16 v blízkosti místnosti WC. 

 

Školní jídelna: 

- Ve školní jídelně budou platit přísnější hygienická pravidla – každý strávník je povinen si při 

vstupu do prostoru školní jídelny umýt ruce mýdlem a vydezinfikovat. 

- Příbory si strávníci sami neodebírají, dostávají je u výdejního okénka spolu s jídlem. 

- Cizí strávníci mají vymezený čas pro stravování, po jejich odchodu bude jídelna 

vydezinfikována. 

- Mokré mytí a dezinfekce je pak dále prováděna po ukončení výdeje. 

- Žáci přicházejí do jídelny postupně, zbytečně se nehromadí před vstupem. 

- Zeleninový bar nebude po dobu těchto opatření fungovat, saláty budou dětem 

připravovány do misek, ovoce bude umístěno rovnou na jídelní tác. 

 

Úklid: 

- V průběhu vyučování, činnosti školní družiny a veškerých jiných činnostech v uzavřených 

místnostech bude intenzivně větráno. 

- Dezinfekce učebních prostor bude prováděna několikrát denně, včetně klik a příslušenství 

na WC. 

- V každé učebně je umístěna dezinfekce a tekuté mýdlo. 

  


