
  

Informace o zvýšených hygienických opatřeních pro žáky 

  

✓ při vstupu do školy a odchodu ze školy si musí každý žák vydezinfikovat ruce (pokud 

trpí alergiemi, může použít vlastní dezinfekci) a následně dodržuje respirační hygienu 

po celou dobu pobytu ve škole  

✓ po příchodu do třídy si ruce umyje mýdlem v dávkovači a popřípadě provede dezinfekci 

rukou, následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole (před 

jídlem, po jídle, po použití WC, před vstupem do jídelny, po pracovních činnostech  

atd.)  

  

✓ volný pohyb je omezen – žáci se zbytečně neshlukují na chodbách, u automatu nebo v 

šatních prostorách, pokud to není nutné. Dále dodržují časy přechodů do odborných 

učeben (2 minuty před zvoněním).  

  

✓ v případě příznaků virového onemocnění (zvýšená teplota, respirační obtíže či jiné 

zdravotní problémy) nebude žák vpuštěn do budovy a budou kontaktováni jeho zákonní 

zástupci  

  

✓ pokud se příznaky projeví v průběhu dne, bude žák izolován ve vyhrazené místnosti, ke 

které je vyhrazeno izolované WC (pod dohledem) a opět budou kontaktováni jeho 

zákonní zástupci. Dohled, který bude přiřazen k žákovi v izolaci, bude vybaven rouškou 

a rukavicemi, dezinfekce bude v místnosti k dispozici.  

  

✓ žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem 

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

vstup do budovy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí – tuto skutečnost 

potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost  

  

✓ rouška či jiná ochranná pomůcka dýchacích cest je povinná ve všech společných 

prostorách, v učebnách je nošení roušky či jiné ochranné pomůcky dobrovolné  

  

✓ často a intenzivně se větrají učebny a ostatní využívané prostory  

  

✓ denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy 

pohybují. Důraz je kladen na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší 

počet osob (vypínače, kliky, počítačové klávesnice a myši, baterie u umyvadel atd.)  



  

✓ učitelé nebo dohled na dodržování zvýšených hygienických opatření dětmi/ žáky a 

opakovaně děti/žáky na dodržování upozorňuje. Průběžně dětem/žákům zdůrazňuje 

zásady osobní hygieny a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do 

jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.  

  


