
Zvýšená hygienická opatření školy  

ve školním roce 2020/2021 

 

 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.  

 

 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, u tělocvičny 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.  

 

 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. 

 



 

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY 

COVID-19 

 
Postup školy: 



 Příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy – dítě/žák není 
vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za 
podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce. 

 

 Příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není 
přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost 
oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti 
bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není 
možné, postupuje se podle následujícího bodu. 

 
 Příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka 

ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem 
připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od 
ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného 
zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí 
dítěte/žáka ze školy. 
 

 

 Dítěti/žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) 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. Tuto skutečnost 
potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost (u zaměstnanců školy lékař v oboru 

všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA NEBO ZAMĚSTNANCE 
ŠKOLY 

 

 Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná 
KHS. Ta provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, 
popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních. V případě, že se 
ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 dříve, kontaktuje 
zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a 
mladistvých místně příslušné KHS. 

 
.  

 V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, 
které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje 
příslušná KHS na základě protiepidemického šetření. 
 

 Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v 
provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání 
děti/žáky, zákonné zástupce nezletilých dětí/žáků a svého zřizovatele. 
 

 Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku 
krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným 
opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení 
karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny 
dětí/žáků alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení. 
 

 Žáci a studenti mají povinnost se distančně vzdělávat. U dětí mateřských 
škol se povinnost týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.  
 

 Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení 
podmínkám dětí/žáků.  
 

 V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání 
distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, 
kdy děti/žáci nejsou přítomni ve škole.  

 
 

 



 


