
Hygienická opatření školy  

od 3. 5. 2021 

 

 Škola bude informovat o stanovených hygienických a protiepidemických 
pravidlech zaměstnance školy, děti/žáky a jejich zákonné zástupce 
prostřednictvím webových stránek školy www.skolabroumy.cz a 
prostřednictvím elektronické žákovské knížky Bakaláři (žáci 4. až 9. třídy) 
a školních deníčků (žáci 1. až 3. třídy). 
 

 Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí a žáků, že 
osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.  
 

 Mimořádným opatřením MZ je od 3. 5. 2021 uložena povinnost testovat 
děti z 1. stupně, které se účastní prezenční výuky, 1 x týdně AG testy, 
v případě RT-PCR testů také 1 x týdně. Testování bude probíhat v pondělí 
(v případě, že tento den nebude žák přítomen, bude testován první den 
po příchodu do školy). Žáci 2. stupně budou testování 2 x týdně AG testy 
vždy v pondělí a ve čtvrtek. Žáci budou testováni neinvazivní metodou 
pomocí testů (viz odkaz https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole). 
Testování se neprovádí u žáků, u kterých neuplynulo více než 90 dnů od 
prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí žák 
prokazatelně doložit.   
 

 Žáci jsou povinni nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu, alespoň 
chirurgickou roušku. 

 

 Škola průběžně dětem/žákům i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady 
      osobní a respirační hygieny.  

 

 U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/oddělení/hygienickém 
zařízení, jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou. 

 

 V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý provede dezinfekci 
rukou, a následně dodržuje hygienu rukou (mytí a dezinfekce) po celou 
dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu 
opakovaně upozorňuje.  

 

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole


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

 

 Pohyb žáků o přestávkách v budově školy bude minimalizován (toalety, 

kabinet vyučujících…). 

 

 Školní stravování bude organizováno po třídách podle stanoveného 

rozvrhu (v případě nepřítomnosti žáka bude první den nepřítomnosti 

vydáno jídlo do termoobalů poskytnutých školní jídelnou za poplatek 10,- 

Kč, výdejním místem je venkovní vchod do školní jídelny). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


