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V souvislosti se zajištěním ochrany žáků i zaměstnanců školy před infekčními nemocemi, 
zejm. virem COVID-19, je třeba ve školním roce 2021/2022 dodržovat následující hygienická 
pravidla, která jsou pro pobyt v budově školy povinná: 

 

• Od žáků před prvním příchodem do školy nevyžadujeme prohlášení o bezinfekčnosti. 

• Povinné screeningové testování žáků proběhne ve škole 1. září 2021 v rámci úvodní hodiny, 
dále pak 6. a 9. září v 1. vyučovací hodině. Na základě výsledků screeningového testování 
rozhodne Ministerstvo zdravotnictví ČR o dalším postupu. 

Testování nepodstupují žáci, kteří doloží bezinfekčnost 14 dní po dokončeném očkování, 
nebo do 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19, případně negativní výsledek testu 
provedeného v odběrovém místě. 

Evidence o ochranné lhůtě a termínech očkování bude vedena v programu Bakaláři. 

• Škola upozorňuje, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. 

• 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. Pokud jsou tyto příznaky jako rýma a kašel 
projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický 
lékař pro děti a dorost. 

• Pokud se příznaky projeví až v průběhu pobytu žáka ve škole, nasadí si žák neprodleně 
ochranu dýchacích cest. Nezletilý žák je umístěn do izolační místnosti 118 (zajistí vyučující), 
kde vyčká do převzetí zákonným zástupcem. Zletilý žák neprodleně opustí budovu školy. 
V obou případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka, že má následně 
telefonicky informovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

• U vstupu do budovy školy, v každé učebně a u vstupu do sportovní haly jsou k dispozici 
prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. V co nejkratším čase po příchodu 
do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem                                 
v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou 
dobu svého pobytu ve škole. Noste si vlastní malý ručník pro utření rukou ve třídách. 

• Kašlat a kýchat je nutné nejlépe do jednorázového kapesníku, ten poté vyhodit a následně 
si umýt ruce. 

• Každá osoba (žáci, učitelé, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy 
školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem podle 
aktuálně platného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Pokud jsou žáci usazeni ve třídě, 
ochranný prostředek mít nemusí. 

• Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních 
využívaných prostor školy, a to okny – čerstvým vzduchem. Větrání učeben se provádí 
opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny. 

• Dodržování těchto pravidel by se mělo stát standardem pro každého účastníka vzdělávání – 
chráníte tak vlastní zdraví i zdraví ostatních! 

 

Ve Zlíně dne 27. 8. 2021      Mgr. Alena Štachová, 
ředitelka školy 


