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Cílem hygienických opatření je snížit riziko šíření onemocnění Covid-19. 

 

1. Vstup do školy 

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

Žáci nemusí nosit roušky (či jinou ochranou dýchacích cest) v prostorách školy. 

U vstupu do budovy školy jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách 

s dávkovačem a papírové ručníky. 

 

2. Učebna 

V učebně si žák umyje a vydezinfikuje ruce. Tato opakuje několikrát během dne. 

Učitel zajistí pravidelné větrání třídy na začátku hodiny. 

Průběžně se bude provádět dezinfekce tříd (uklízečky). 

Kýchat a smrkat může jen do papírového kapesníku, který okamžitě vyhodí a umyje si ruce. 

 

3. Infekční žák 

Žáci s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do školy. 

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění 

(jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, 

bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu..),, ale je vhodné těmto příznakům 

věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění je nutné volit níže uvedený postup: 

- příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy 

(v případě nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonná zástupce). 

- příznaky jsou patrné již po příchodu žáka do školy a není přítomen jeho zákonný 

zástupce (je nutné kontaktovat zákonného zástupce a informovat ho o nutnosti 

bezodkladného vyzvednutí dítěte, pokud to není možné , postupuje se podle 

následujícího bodu. 

- příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole, neprodleně 

dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti 

nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně 

informovaní zákonného zástupe s ohledem na bezodkladné vyzvednutí ze školy 

(zletilý žák opustí v co nejkratším možném čase budovy školy). 

 

 

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. Zletilého žáka o 

tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

- Žák pobývá v izolaci až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným 

zástupcem v případě nezletilého žáka. 

- Při péči o nemocného nebo podezřelého žáka z nákazy je nutné použít ochranné 

osobní pomůcky. 



- V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS 

nekontaktuje. 

- Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem 

chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn 

vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. 

Prostor izolace je místnosti č. 117 a musí být dezinfikován a větrán (uklízečky). 

 

4. Přestávka 

Bez zbytečného otálení žáci se přemístí do určené učebny. Při přesunu dodržují odstupy. 

Povinnosti dozorů je kontrola rozestupů žáků. Žáci si myjí a vydezinfikují ruce. 

 

5. Školní stravování 

Žáci dodržují rozestupy. Toto kontroluje pedagogický dozor. 

Žák před odebráním stravy si dezinfikuje ruce.   

Výdej příboru a polévky je zajištěn pověřeným pracovníkem. Není možný samoobslužný 

výdej. 

 

6. Rodiče 

Rodiče vstupuji do školy jen po předchozí dohodě s vyučujícím a dodržují hygienická 

opatření. 

 

7. Zaměstnanci 

Pokud se u zaměstnance školy projeví příznaky infekčního onemocnění, opustí školu 

v nejkratším možném termínu. 

 

8. Další opatření 

Žáci a zaměstnanci s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které však není  

Covid-19 a není zároveň infekční (alergie), je umožněn vstup do školy, prokáže-li 

bezinfekčnost. 

 

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je vždy 

povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná 

opatření vyhlášena pro dané území příslušnou KHS nebo plošné MZd. 

 

 

V Karviné 30. 8. 2020                Mgr. Daria Gazurová 


