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Hygienická pravidla stanovená ředitelem školy od 1. září 2020
Při zavádění nezbytných opatření, vycházejících z manuálu Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy v Praze, který přikládáme na internetových stránkách školy a jako přílohu k této zprávě obecně
platí, že aplikujeme mnohá pravidla, jež byla v platnosti už v květnu a červnu 2020. Je potřeba také uvést, že
aktuální znění těchto hygienických pravidel může doznat změn, které se budou odvíjet od aktuální situace.
O těchto změnách budeme informovat formou dodatků.
Některá omezení byla zrušena:
 Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.
 Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních, studijních skupinách či kurzech.
Některá pravidla zůstávají stále v platnosti:
 Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
 Onemocnění dítěte hlásíte svému třídnímu učiteli v souladu se školním řádem.
 Aktuální oznámení Vám budeme zasílat prostřednictvím elektronické žákovské knížky a také je budeme zveřejňovat na internetových stránkách školy.
 Budeme žákům neustále zdůrazňovat zásady osobní a respirační hygieny.
Některá opatření vyplývají z aktuální situace v souvislosti s prevencí proti COVID-19:
 Upozorňujeme zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do
školy vstoupit. Vstup či pobyt zákonných zástupců a dalších osob uvnitř budovy škol a školských
zařízení je nežádoucí.
 U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/oddělení/u tělocvičny jsou k dispozici prostředky
k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
 V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně umyje ruce vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého
pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.
 Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných
prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Toto zajišťují dospělé osoby.
 Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – nejlépe ručníky na jedno použití, případně osoušeči rukou.
 Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
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Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem žáků do školy, po zahájení vyučování a po odchodu žáků ze školy po skončení vyučování.
Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.
Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují.
Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se
vysávají.

Škola je vybavena:
 Čisticími a dezinfekčními prostředky
 Dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou s virucidní aktivitou
 Bezkontaktním teploměrem – měření tělesné teploty žáků školy v případě podezření na infekční onemocnění, včetně covid-19.
 Přiměřeným počtem roušek – pro žáky školy s podezřením na výskyt covid-19, na jednání se zástupci
školy si berte vlastní ochranné roušky.
Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19
 Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost
naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo
mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit
pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
 Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků 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.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti
a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:
o příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy; v
případě nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
o příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či
nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o
nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
o příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k
poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce
nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.
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.
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Školní stravování se může poskytovat za níže uvedených doporučení, pokud nestanoví krajská hygienická
stanice nebo ministerstvo zdravotnictví jinak:
 V rámci možností školy zajistíme oddělení či co nejmenší kontakt žáků.
 Hygiena a úklid podle pravidel stanovených v předchozím textu.
 Důraz je kladen na nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před odebráním stravy.
 Neumožňujeme samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty).
 Cizí strávníci budou mít pro konzumaci vyčleněný samostatný čas nebo oddělený prostor a po ukončení stravování musí být stoly a židle očištěny a dezinfikovány. Výdej stravy cizím strávníkům s doneseným nádobím nebude umožněn.
Školní družina a školní klub
Zvážili jsme organizaci oddělení školní družiny či školního klubu tak, aby oddělení, popřípadě skupina, byla tvořena žáky co nejmenšího počtu tříd.
Sportoviště
Škola zajistí pravidelný standard hygieny a úklidu v souladu s předchozími odstavci.
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