
Hygienická a organizační pravidla pro školní rok 2020/2021 

 

Organizace školy 

 Začínáme v běžném režimu, nejsou žádná omezení pro počty dětí ve třídách, odděleních  

 Změny v organizaci školy – omezovat míchání ročníků, omezovat výjezdy veřejnou dopravou, 

zrušeny velké akce (Den mazlíčků, Den prevence, Vánoční jarmark) 

 

Hygienická pravidla  

 Škola zajišťuje dezinfekci, jednorázové utěrky ve všech prostorách školy 

 Úklid a dezinfekce prostor probíhá min. 1x denně, učebny a předměty, které používá větší počet 

lidí, se dezinfikují vícekrát denně 

 Ve frontě na oběd a při odchodu z jídelny je povinná rouška 

 

Informace určené zákonným zástupcům:  

 Vstupujte do školy pouze v odůvodněných případech  

 V případě zdravotních potíží v rodině nepodceňujte situaci a neposílejte syna/dceru do školy 

 Pokud dítě trpí chronickým onemocnění (alergie…) je zapotřebí doložit potvrzení od lékaře  

 Podle aktuální situace (tzv. semafor) používáme ve společných prostorách roušky 

 Pokud Vás budeme kontaktovat z důvodu zdravotních obtíží Vašeho syna/Vaší dcery, žádáme Vás, 

abyste svého syna/svou dceru vyzvedli ze školy v co nejkratší době. 

 V případě onemocnění Covid-19 v rodině či v případě nařízené karantény nás informujte. 

 Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je znemožněna osobní přítomnost ve 

škole více než poloviny žáků třídy. 

 

Informace určené žákům  

 Žáci a žákyně dodržují hygienické zásady: myjí a dezinfikují si ruce zejména po příchodu do školy, 

po použití WC a před jídlem; používají jednorázové kapesníky, které po použití vyhazují do koše 

 Žáci a žákyně sledují svůj zdravotní stav a v případě zdravotních potíží neprodleně  

kontaktují třídní učitelku/třídního učitele. 

 Pokud bude prezenční vzdělávání změněno na distanční, mají žáci povinnost se jej účastnit.  

  



Doplnění hygienických opatření od 18. 11. 2020: 

Skupiny se nesmějí míchat 

Platí pravidla nastavená od 1. 9. 2020 doplněná o:  

Roušky musí mít žáci a pedagogové i na 1. stupni 

Je omezena TV a HV (TV bude sloužit ke zdravotním procházkám, HV bez zpěvu) 

Kladen důraz na pravidelné větrní prostoru třídy – doporučuje se každou přestávku a 1x uprostřed 

hodiny  

 

 


