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Příloha 2 

 

Bezpečný provoz školy 

ve školním roce 2020/2021 
 



V souvislosti se zajištěním ochrany žáků i zaměstnanců školy před infekčními nemocemi, 
zejm. virem COVID-19, je třeba ve školním roce 2020/2021 dodržovat následující 
hygienická pravidla, která jsou pro pobyt v budově školy povinná: 

 

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

• 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. 

• 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 neprodleně vyhodit a 
následně si umýt ruce. 

• 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 20. 8. 2020 
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