
Hygienická a protiepidemická pravidla školy: 

Informace o stanovených pravidlech budou první školní den předány žákům, budou na webových 
stránkách školy v sekci Informace – aktuality. Zákonní zástupci budou informováni prostřednictvím 
Gradebooku nebo žákovské knížky, přečtení potvrdí svým podpisem. 

Třídní učitelé zajistí aktualizaci telefonních a emailových kontaktů. Prosíme o uvedení kontaktů, které 
budou funkční. Také o pravidelné podepisování žákovské knížky (budou zde předávány aktuální 
informace o situaci a opatřeních). 

Pravidla: 

 Dodržovat základní hygienická pravidla (kašlání, smrkání, mytí rukou, …) 
 Dodržovat odstup od ostatních alespoň 1,5m 
 Pohyb žáků po škole se omezí na nejnutnější případy, nenavštěvují jiné třídy 
 Žáci se nebudou stěhovat ze tříd, přesunou se pouze na dělené hodiny 
 Při příznacích infekčního onemocnění nechodit do školy 
 Pohyb zákonných zástupců a dalších osob uvnitř školy je omezen pouze na nejnutnější 

případy, při vstupu použijí dezinfekci rukou 
 Zvážíme konání aktivit, které nejsou nezbytné, podle situace 
 Žák, který bude v Klubu volného času, si při vstupu umyje ruce, případně použije dezinfekci, a 

v Klubu bude pouze po nezbytně nutnou dobu před odpoledním vyučováním nebo kroužkem 
 Žák, který bude navštěvovat kroužek, si při vstupu umyje ruce, případně použije dezinfekci, b 

     

Zajištění úklidu: 

 U vstupů do budovy, v každé učebně/jídelně/u hygienických zařízení/ u tělocvičny jsou 
k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem 

 V prostorách školy se bude pravidelně větrat 
 K osoušení rukou budou k dispozici papírové, jednorázové ručníky 
 Úklid a dezinfekce všech prostor bude probíhat i během dne; jednou denně, odpoledne, 

bude proveden důkladný úklid a dezinfekce. Úklid a nákup prostředků zajistí pan školník, paní 
uklízečky, případně další určení zaměstnanci školy. 

 Správci učeben kontrolují množství dezinfekce a ručníků v jim svěřených třídách 

 

Jídelna: 

 Hygiena a úklid v jídelně budou probíhat podle pravidel pro úklid. 
 V rámci možností bude zajištěn co nejmenší kontakt žáků v jídelně 
 Žáci čekající na oběd budou dodržovat rozestupy 
 Před vstupem do jídelny si důkladně umyjí ruce teplou vodou a osuší, případně použijí 

dezinfekci 
 Budou se řídit pokyny dozoru a zaměstnanců jídelny (vydávání příborů, pití, jídla,….) 

 

 

 



Kroky v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19: 

 Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí. 
 Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky infekčního 

onemocnění. 
 Pokud se u žáka vyskytnou příznaky onemocnění, nasadí si roušku a bude umístěn 

v samostatné místnosti (cvičné kuchyňce), kde s ním bude pedagogický dozor. Současně bude 
informován jeho zákonný zástupce, aby si vyzvedl neodkladně žáka ze školy. 

 Zákonný zástupce telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším 
postupu. 

 Žáci s projevy chronického onemocnění, včetně alergického, mohou ve škole pobývat, pokud 
se prokáží potvrzením od praktického lékaře, že netrpí infekční nemocí. 

 Pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení 
karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné 
skupiny/třídy, poskytuje škola vzdělávání distančním způsobem. Žáci a studenti mají 
povinnost se distančně vzdělávat. Žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním 
vzdělávání. 

 

V Liberci dne 25.8.2020     Ing. Alena Routová 

        ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 


