
Soubor hygienicko-organizačních opatření školy pro školní rok 2021 -22 

S účinností od 13. 9. 2021 

 

Výuka je organizována v obvyklém rozsahu podle rozvrhu třídy.  Ředitel školy může upravit  i rozvrh 

jednotlivých tříd či vzdělávací obsah, který nebude po dobu opatření realizován. 

Organizace nástupu do školy. 

● Při vstupu do školy musí mít žák nasazenou roušku a u vchodu použije dezinfekci rukou. 

● Je povinnost nosit roušku ve společných prostorách školy. 

Pro  žáky je škola otevřena od 7:25 hodin – zadní vchody do budovy. 

Pohyb žáků po škole: 

● Žák musí dodržovat pravidla pohybu na veřejnosti a mít rouškou zakrytá ústa a nos ve 

společných prostorách školy. 

● Prostory, kde se žáci mohou pohybovat, vymezí škola dle umístění učebny. 

● Je doporučeno, aby každý žák měl min 2 roušky a sáček na jejich uložení. 

● Nedodržení daných hygienických pokynů je bráno jako porušení povinností žáka daných 

školním řádem.  

Pohyb zákonných zástupců a jiných osob po škole (déle “další osoba“) 

● Vstup do školy dalším osobám je umožněn pouze po předchozí domluvě s pracovníkem školy. 

Je stanoven čas a místo setkání (na školním dvoře či před vchodem do budovy), kde si 

příslušný zaměstnanec školy další osobu vyzvedne.  Pohyb po škole a jednání probíhá vždy 
v roušce. 

 

V učebně 

● V učebně si žák vydezinfikuje ruce. 

● Vyučující zajistí v učebně dostatečné větrání a to i v průběhu vyučovací hodiny. 

 

Hygienická pravidla a úklid 

● Žáci jsou pravidelně upozorněni na dodržování osobních hygienických návyků. 

● Hygienická pravidla a úklid se řídí dle metodického pokynu MŠMT  

● Škola je vybavena dostatečným množstvím dezinfekčních prostředků, jednorázových ručníků 

a bezkontaktního teploměru. 

● Dezinfekční prostředky na ruce jsou umístěny ve všech místnostech školy. 

 

Provoz školní družiny je nezměněn. 

 

 

 

 



Podezření na výskyt nemoci: 

● Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nebo zvýšené teploty se nesmí účastnit výuky  ani 

nesmí vstoupit do budovy školy. 

● Dítě s příznaky nemoci si nasadí roušku a  je izolováno.  Následně je kontaktován zákonný 

zástupce, který si neprodleně vyzvedne dítě ze  školy. Škola doporučí návštěvu pediatra, který 

rozhodne o dalším postupu. 

● Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat příznaky infekčního onemocnění, ale věnuje jim 

zvýšenou míru pozornosti. 

● V případě pouhého podezření na Covid-19 škola sama nekontaktuje KHS. 

● Žákovi, který má příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického 

onemocnění (včetně alergie, rýma, kašel) je umožněn vstup do školy pouze v případě, že tuto 

skutečnost prokáže lékařským potvrzením (viz MP MŠMT). 

● V případě výskytu onemocnění školu zpravidla kontaktuje KHS. 

● Nařízení hygienických opatření v případě výskytu nemoci je plně v kompetenci KHS. V daném 

případě škola podnikne nařízená opatření a informuje dotčené osoby a zřizovatele. 

● Zákaz vstupu do školy s příznaky infekční nemoci platí i pro zaměstnance školy. 

Školní stravování se bude řídit hygienickými podmínkami stanovenými společností Scolarest a to již 

od 11:00 podle předem určeného rozvrhu. 

 

Návštěva veřejných kulturních, sportovních a jiných akcí se řídí  nařízeními  MZdČR.  

 

Škola se obecně řídí celoplošnými mimořádnými nařízeními MZd či regionálními pravidly příslušné 

KHS. 

 

 

Zdroj: MŠMT ze 13. 9. 2021 

V Berouně dne: 13. 9. 2021 

Vyvěšeno na www školy dne 13. 9. 2021 

 

Mgr. Ivan Souček 
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