
Organizační opatření  - ŽÁCI, STUDENTI - ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA VZHLEDEM KE COVID-19 . 

 

 Při zahájení školního roku aktualizuje kontakty na zákonné zástupců (telefonní čísla a e-maily) 

 V případě nevolnosti během výuky hlásí tuto skutečnost vyučujícímu. 

 Dodržuje zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do 

jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce apod. 

 Při práci s PC provede na počátku výuky dezinfekci klávesnice a myši.  

 V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce 

teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně 

dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. 

 Jsou-li patrné příznaky (za normální tělesnou teplotu je obecně považována hodnota do 37°C 

) již při příchodu žáka/studenta do školy – žák/student není vpuštěn do budovy školy; v 

případě nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce. Pokud není 

přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka – bude tato skutečnost oznámena zákonnému 

zástupci neprodleně  a bude informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/a 

odchodu ze školy.  

 Vyskytnou li se příznaky v průběhu přítomnosti žáka/studenta ve škole; neprodleně dojde k 

poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti kab. 220 a 

současně budou informování zákonní zástupci nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné 

vyzvednutí žáka ze školy; zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu školy. 

V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem v 

případě nezletilého žáka.  

 Žákovi/studentovi 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.  

 Jídelna – je důrazně vyžadována od strávníků nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před 

odebráním stravy. 

 Jídelna – je vyžadováno od strávníků dodržování rozestupů min. 1m při čekání na výdeji 

stravy.  

 


