
OBECNÉ INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY  

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

 Pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob 
před budovou školy – žáci vstupují do budovy školy postupně a zbytečně 
se před školou neshlukují – viz poučení třídní učitelkou v den zahájení 
školního roku. 

 Při zahájení prezenčního vzdělávání škola aktualizuje kontakty na 
všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců 
dětí a žáků a zaměstnanců školy (telefonní čísla a e-maily).  

 S hygienickými a protiepidemickými pravidly jsou seznámeni všichni 
zaměstnanci školy, žáci a jejich zákonní zástupci formou letáčku 
do vlastních rukou, formou proškolení zaměstnanců i žáků. 

 Onemocnění žáka hlásí v co nejkratší době zákonný zástupce třídní 
učitelce, onemocní-li zaměstnanec, nahlásí tuto skutečnost ředitelce 
školy.  

 Aktuální oznámení se budou zveřejňovat na viditelném místě přístupné 
zákonným zástupcům (nástěnka u vchodu do budovy) a na webu školy. 

 Škola průběžně žákům i zaměstnancům školy zdůrazňuje 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. 

 Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce žáků a žáky, že 
osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.  

 Během prezenční výuky je vhodné sledovat zdravotní stav žáků, zdali 
nevykazují symptomatické příznaky virového infekčního onemocnění.  

 Pohyb zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a 
školských zařízení bude omezen, pokud to lze. Ve výjimečném případě 
(např. schůzka s rodiči nově přicházejících žáků) platí pro zákonné 
zástupce a pro všechny cizí příchozí osoby pravidla dle příslušných 
protiepidemických opatření viz manuál – ochrana nosu a úst.  

 Bude minimalizováno přesouvání žáků a skupin mezi učebnami též 
budou minimalizovány kontakty mezi žáky různých tříd a skupin v dalších 
prostorách školy s cílem snížení rizika nákazy covid-19, zejména v období 
září 2021.  

 Aktivity jiných subjektů, které jsou organizovány v prostorách školy a 
nesouvisí se vzdělávacím procesem, budou organizovány tak, aby byl 
minimalizován kontakt účastníků aktivit realizovaných těmito subjekty 
s žáky školy a zaměstnanci školy. Poté bude zajištěno řádné provětrání, 
úklid a dezinfekci všech užívaných prostor.  


