
 

PRAVIDLA PROVOZU V ZÁKLADNÍ ŠKOLE   

 

OD 1. 9. 2021 VZHLEDEM KE COVID -19 

 

1) Každá osoba – žák, zaměstnanec, třetí osoba je povinna při vstupu do budovy školy         

a ve společných prostorách zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným 

prostředkem, který je uveden v aktuálně platném opatření MZd. Výjimky z povinnosti 

jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením. 

Pozn.: Doporučení pro žáky – 2 ochranné prostředky dýchacích cest + sáček 

 

2) Dodržování zásad osobní a provozní hygieny – v co nejkratším čase po příchodu                    

do budovy školy si žák důkladně umyje ruce vodou s mýdlem (20 až 30 sekund), 

popřípadě provede dezinfekci rukou. Hygienu rukou dodržuje po celou dobu svého 

pobytu ve škole.  

 

3) Osoby s příznaky infekčního onemocnění (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta 

chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nemohou do školy vstoupit. 

 

4) Pohyb dalších osob uvnitř budovy školy je omezen pouze na nejnutnější případy. 

 

5) Kontakt mezi žáky různých tříd a skupin je minimalizován na dobu nezbytně nutnou. 

Žákům jsou průběžně zdůrazňována pravidla osobní a respirační hygieny. Během 

pobytu ve škole se žáci pohybují jen v určených prostorách školy a dbají pokynů 

zaměstnanců školy. 

 

 

6)  Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí. V případě, že žák 

vykazuje známky akutního onemocnění, je povinna zajistit oddělení žáka od ostatních 

žáků v izolační místnosti. Dále postupuje následujícím způsobem: 

 příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy – žák není vpuštěn do 

budovy školy; v případě nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný 

zástupce,  

  příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce 

nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a 

informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud 

toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,  

 příznaky se vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole; žák si neprodleně nasadí 

ochranu dýchacích cest a je umístěn do předem připravené samostatné místnosti. 

Škola současně informuje zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné 

vyzvednutí žáka ze školy.  

 

Ve všech výše uvedených případech informujeme zákonné zástupce o povinnosti 

telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

 

 

 

 

 


