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Hygienická opatření a organizační pravidla pro ZŠ a MŠ 
 

1. Vstup do školy je umožněn pouze osobám, které nevykazují příznaky respiračního 
onemocnění nebo horečky. U chronicky nemocných žáků nebo alergiků (rýma, kašel) 
potvrzuje lékař, že se nejedná o infekční onemocnění.  

2. Žáci se snaží mezi sebou dodržovat rozestupy (v šatnách, chodbách, WC). 
3. Každá osoba, která vstupuje do školy, je povinna si dezinfikovat ruce. Cizí osoby jsou 

povinny používat v prostorách školy roušky. 
4. Po příchodu do školní jídelny provede každá osoba dezinfekci rukou. Po ranním vstupu 

do třídy si žáci umyjí ruce (min. 20 vteřin). Po použití toalet si každý žák ruce umyje a 
použije dezinfekci. 

5. Příchod žáků do jídelny bude probíhat organizovaně dle rozpisu (může se stát, že 
některé třídy budou končit o 10 minut dříve před koncem vyučování) 

6. Žáci se mohou pohybovat pouze v určených prostorách školy (třída, chodba na patře) 
a to tak, aby se snažili zamezit kontaktu s ostatními třídami. Výuka žáků probíhá 
převážně v kmenových třídách. Při přesunech do jiných tříd přechází žáci na začátku 
přestávky organizovaně pod dohledem vyučujícího. Žáci se během dne nenavštěvují ve 
třídách. O malých přestávkách jsou žáci ve třídě, případně mohou navštívit toaletu na 
svém poschodí. Do jiného patra mohou jít v případě nutnosti konzultace s vyučujícím, 
případně si mohou o velké přestávce zakoupit nápoj v automatu. 

7. Doprovázející osoby vstupují výhradně s žáky do šaten či vestibulu školy. V případě 
konzultace s vyučujícím jej po předchozí domluvě navštíví v kabinetu. V případě 
vyzvedávání dětí, použijí zvonek v hlavním vchodě školy nebo u vchodu do školní 
družiny, případně telefon. Na žáky počkají u hlavního vchodu do školy, případně u šatny 
školní družiny. 

8. V případě výskytu respiračního onemocnění u žáka informuje pedagog telefonicky 
zákonného zástupce, který si jej neprodleně vyzvedne. Do té doby je žák umístěn v tzv. 
izolační místnosti. Pedagog zároveň upozorní zákonného zástupce, aby kontaktoval 
praktického lékaře.  

9. Případná další opatření mohou být přijímána na základě aktuálního stavu (tzv. 
semaforu, krajské hyg. stanice). 

 
 
V Bohuňovicích dne 31. 8. 2020    Mgr. Jindřich Daněk, ředitel školy 
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