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Základní hygienická pravidla žáků a provoz školy
vzhledem ke COVID-19
1.

Při cestě do školy a ze školy žák dodržuje obecná pravidla chování stanovená konkrétními
protiepidemickými opatřeními místně příslušné krajské hygienické stanice (KHS).

2.

Žák s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní
infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Pokud se u žáka školy příznaky objeví v průběhu výuky, neprodleně informuje svého
vyučujícího, který tuto skutečnost oznámí vedoucímu zaměstnanci a ten následně zajistí
umístění žáka do určené místnosti a kontaktuje zákonného zástupce žáka s ohledem na
okamžité vyzvednutí žáka. Zletilý žák opustí školu v nejkratším možném čase s použitím
roušky a požadovaného odstupu.
3.

Žák se 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. Tuto skutečnost potvrzuje registrující
lékař žáka.

4.

Škola před prvním příchodem žáka do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

5.

Žák dodržují zásady osobní a respirační hygieny, tedy kýchat a kašlat nejlépe do
jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.

6.

U vstupu do budovy školy, v každé učebně, tělocvičně a jídelně jsou k dispozici prostředky
k dezinfekci rukou.

7.

Žák neprodleně po příchodu do školy použije dezinfekci na ruce. V průběhu dne si
opakovaně umývá ruce a při vstupu do jiných učeben, jídelny nebo tělocvičny používá
dezinfekci, kteráje v učebnách žákům k dispozici.

8.

V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly
v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě
protiepidemického šetření.

9.

Provoz školní jídelny a domova mládeže bude žákům k dispozici podle příslušných
vnitřních řádů.

10.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická
pravidla; jejich opakované
nedodržování, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. vyřazení žáka z výuky.
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