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Obecné hygienické podmínky vydané v souladu s nařízením MŠMT  
 
Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci, nařízení MŠMT a opatření prostřednictvím 
mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví (MZd) zavedla naše škola obecná pravidla, 
která v tuto chvíli nějakým způsobem ovlivní zahájení školního roku 2020/2021 a jeho průběh 
v prvních měsících.  
 
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy 
povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná 
opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd. Rozsah opatření se může 
měnit z týdne na týden a bývá zpravidla ohlášen v pátek. Z tohoto důvodu musíme reagovat 
velmi rychle a prosím Vás o pochopení, když se rozsah opatření změní přes víkend. Z tohoto 
důvodu je nezbytné, abyste sledovali webové stránky naší školy, kde budeme uveřejňovat 
veškeré změny. Přejme si, abychom toto těžké období absolvovali všichni ve zdraví  
a ve vzájemném pochopení.  
 
 

 Ve školním roce 2020/2021 zahájíme svou činnost v plném rozsahu v souladu  
se školskými právními předpisy.  

 Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení  
o bezinfekčnosti.  

 V tuto chvíli 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.  

 Vstup do školy je umožněn pouze žákům bez doprovodu. 
 Od 1. září 2020 se zavádějí plošná opatření prostřednictvím mimořádných opatření MZd 

v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti  
v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor, v návaznosti na protiepidemická 
opatření uložená místně příslušnou KHS, příp. na celostátní úrovni MZd.  

 Zdůrazňujeme zásady osobní a respirační hygieny, tedy používání jednorázového 
kapesníku, který je nezbytné neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce. Při vstupu  
do školy, do třídy, po použití WC klademe důraz na důležitost opakovaného a 
důkladného mytí rukou a používání desinfekčních prostředků. Prosíme všechny  
o pomoc při výchově a osvětě v této oblasti výchovy.  

 Před, v průběhu i po ukončení výuky se opakovaně větrá. 
 Pohyb žáků na chodbách školy je omezen na nezbytně nutnou dobu, volný čas tráví  

ve třídách. 
 Při přesunu žáků budou lavice, kliky, kohoutky a zábradlí na chodbách dezinfikovány. 

Odpadkové koše se budou vynášet 2x denně, toalety se budou dezinfikovat několikrát 
denně. 

 Osoby s příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, dýchací potíže) nemohou  
do školy vstoupit. V případě, že se příznaky objeví až po příchodu do školy, bude žák 
izolován a zákonný zástupce bude vyzván k jeho okamžitému vyzvednutí.  
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 U chronicky nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel 
potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění. Po 
odevzdání lékařského potvrzení je dítěti umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení se 
odevzdává pouze jednou. 

 Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení  
je omezen na nezbytně nutnou dobu a za použití roušky. V případě, že je vstup nutný, 
platí zvýšená protiepidemická opatření podle pravidel vyplývajících ze semaforu.  

 Provoz školní družiny bude zahájen v běžném režimu. 
 
 
Pedagogové byli seznámeni dne: 28.08.2020 

Žáci byli seznámeni dne: 01.09.2020 

Zákonní zástupci byli seznámeni na online třídních schůzkách v termínu 07.-10.09.2020 

Dokument byl zveřejněn na webu školy 31.08.2020 

 
 
         Mgr. Lada Flachsová, 

ředitelka školy 
 


