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HYGIENICKÁ A PROTIEPIDEMIOLOGICKÁ PRAVIDLA
CHOVÁNÍ VE ŠKOLE
(verze k 01. 09. 2020)
1. Používání roušek v prostorách školy není v tuto chvíli povinné, tento stav se však může
v závislosti na aktuální situaci v regionu i škole samotné náhle změnit. Proto bude mít každý
žák i zaměstnanec školy vždy k dispozici dvě roušky a igelitový sáček pro jejich uschování.
Nezbytností je i dostatek jednorázových papírových kapesníků.
2. Ihned po vstupu do budovy si každý důkladně vydezinfikuje ruce.
3. Dezinfekci rukou je nutné provádět i před každým delším kontaktem s předměty a
vybavením, které používá více žáků (klávesnice, myši, tělocvičné nářadí, vybavení
pro STV apod).
4. Všechny osoby dodržují základní hygienické návyky, při kýchání je nezbytné zakrýt nos a
ústa jednorázovým kapesníkem nebo celou paží. Papírové kapesníky je nutné po použití
ihned vyhodit do koše.
5. Žáci se budou k veškerému hygienickému vybavení (mýdla, dezinfekce, jednorázové
ručníky) chovat šetrně a hospodárně. Porušení tohoto pravidla bude trestáno dle školního
řádu.
6. V době přestávek omezí žáci svůj pohyb na chodbách. Dle možností se budou snažit
dodržovat mezi sebou odstupy, minimalizují předávání jakýchkoli předmětů mezi sebou.
7. Žákům bude umožněno konzumovat obědy ve třídách, stoly u školního bufetu nebudou
v době přestávek k dispozici. K vydávaným obědům nebudou dodávány jednorázové
příbory, žáci si zajistí příbor sami. Před každým jídlem provede žák důkladnou dezinfekci
rukou.
8. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nebudou do budovy školy vpuštěny. Výjimkou
budou jen alergická a chronická onemocnění. Kvůli očekávanému nárůstu absence žáků
nebude pro 1. pololetí šk. roku 2020/2021 opět platit limit 30% maximální tolerované
absence v předmětech.
9. Pokud jsou u žáka při pobytu ve škole nebo na školní akci zaznamenány příznaky infekčního
onemocnění, je tento umístěn do izolace (v případě jeho zletilosti opouští budovu okamžitě).
Povinností zákonných zástupců je v co nejkratší možné době zajistit žákovo převzetí.
Tento postup platí i pro sportovní soustředění v Malých Svatoňovicích, odvoz nezletilého
žáky opět zajišťují bez zbytečného odkladu zákonní zástupci, u zletilého žáka může toto řešit
i jiná blízká osoba.
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