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Škola se řídí hygienickými a protiepidemickými pravidly dle pokynů KHS, MZd a MŠMT. Při 
mimořádných situacích postupuje dle těchto pokynů.  
 

Základní hygienická a protiepidemická pravidla od 1.9.2020 
 
1) Platí zákaz vstupu do školy osobám s příznaky infekčního onemocnění. 
2) Povinnost nosit roušku či respirátor se ve škole řídí aktuálními pokyny nadřízených státních 

orgánů a institucí. Není-li tato povinnost nařízena, je nošení roušky či respirátoru na vlastním 
uvážení každého. 

3) Zákonní zástupci žáků, dětí a další osoby přicházející do školy vstupují do budov školy pouze v 
nejnutnějších případech. Doporučujeme zejména telefonickou a elektronickou komunikaci. Při 
vstupu do budovy školy budeme vyžadovat od návštěvníků použití dezinfekce a ochranu 
dýchacích cest (roušku apod.). 
Žáci vstupují a opouštějí budovu při začátku/konci vyučování či školní družiny zpravidla sami. 

4) V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý provede dezinfekci rukou a po příchodu 
do třídy či WC si důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, 
následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. 

5) Prostředky k dezinfekci rukou jsou k dispozici u vstupů do obou budov školy, v každé učebně 
ZŠ, v jídelně a na WC. 

6) Žáci minimalizují kontakty se svými spolužáky během přestávek. Všichni dbají o dodržování 
rozestupů (cca 2m). 

7) Každý žák dbá o dodržování pořádku ve třídě, na WC a ve všech prostorách, ve kterých se 
pohybuje. 

8) O přestávkách a během vyučování bude prováděno opakované větrání učeben. 
9) Veškeré kroužky a aktivity jsou organizovány s přihlédnutím na aktuální epidemiologickou 

situaci. 
10)  Vstupu do školní jídelny předchází důkladné mytí rukou a jejich dezinfekce. Ve školní jídelně 

vydávají zaměstnanci každému strávníkovi společně s obědem také příbor a nápoj. 
11) Při nenadálé nevolnosti se žák obrátí na jakéhokoli zaměstnance školy, který bude postupovat 

dle vydaných pokynů. 
12) Při zjištění příznaků onemocnění COVID 19 bude škola postupovat následovně:  

 žáka, dítě izoluje v předem určené místnosti, zajistí mu ochranné prostředky a kontaktuje 
zákonné zástupce, kteří zajistí jeho bezodkladné vyzvednutí a odchod ze školy  

 zákonní zástupci telefonicky kontaktují praktického lékaře dítěte, který rozhodne o 
dalším postupu  

 žákovi, dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem 
chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup 
do školy pouze v případě, prokáže – li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje 
praktický lékař pro děti a dorost.  

 
 
V Kněžpoli dne 31.08.2020       Mgr. Irena Šichová 
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