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Pokyny pro provoz školy v souvislosti s nákazou koronavirem COVID-19 
 

1. Zabezpečení a pravidla „svačin“ žáků 
 

 Konzumace potravin bude umožněna standardně o velké přestávce   

 Před konzumací jakýchkoli potravin si žáci musí umýt a dezinfikovat ruce 

 V době konzumace jídla budou žáci sedět na svých místech 

 Po konzumaci potravin si žáci opět umyjí a dezinfikují ruce 

 
 

2. Režim ve škole 
 

Plán minimalizace rizika výskytu nákazy 

 

 Seznámení zaměstnanců, dětí a doprovázejících zákonných zástupců s tímto 

pokynem 

 U vchodů do školy (hlavní vchod, vstup na zadní budovu) budou stolky s desinfekcí, 
vstupující žák či osoba si vždy dezinfikuje ruce  

 Další vstupující do školy – vyzvedne si ho vždy pracovník školy u hlavního vchodu a 
zabezpečí desinfekci a doprovod ke konkrétnímu pracovníkovi školy na jednání 

 žáci sedí v lavicích samostatně, nejméně ve dvoumetrových odstupech 

 způsob a frekvence mytí a dezinfekce rukou 

- Vždy po použití WC 

- Vždy před a po jídle 

- V případě, že to situace vyžaduje (určí učitel) 

 Zakázány jsou společné vycházky do města 

 Každé dítě, žák, má minimálně dvě vyprané a vyžehlené roušky na jeden den a 

sáček na jejich bezpečné uložení 

 Budou zohledněny, a se zákonnými zástupci projednány, individuální možnosti 

nenošení roušky  

 Komunikaci v rámci třídy se pokusit nahradit nekontaktní formou  

 Minimalizovat možnost přenosu nákazy na děti ze strany personálu (v současné době 

největší hrozba) důsledným používáním ochranných štítů (každý pedagog má svůj 

osobní štít) roušek a dodržováním dalších hygienických opatření (důsledná 

dezinfekce – povrchy, kliky, PC, telefony, vypínače, pravidelné větrání atd.)  

 Povinnost nosit roušky mimo zařízení 

 Povinnost zaměstnance k okamžitému nahlášení případného podezření či výskytu 

onemocnění u nich samotných, v rodině nebo v okruhu osob, s kterými se stýkají 

 Komunikace s dětmi o „nákaze“ a jejím přenosu 

 

3. Situace, kdy se objeví nákaza nebo pokud vznikne podezření na nákazu u 

někoho z personálu nebo dětí v době pobytu ve škole 
 

 Pokud začne mít někdo příznaky (děti anebo personál)  - ihned kontaktovat ředitele a 

u dětí též zákonného zástupce 

 volat nonstop linky Státního zdravotního ústavu 724 810 106 nebo 725 191 

367 nebo 725 191 370 a řídit se dle jejich pokynů Pokud někdo ze zaměstnanců a 

žáků školy měl přímý kontakt s nakaženým a má být v karanténě, má zákaz vstupu 

do budovy školy. 


