
 

Opatření ZŠ a ZUŠ Žlutice pro zajištění provozu školy ve 

školním roce 2020/2021 přijatá v souvislosti s COVID-19 

Veškerá činnost školy se bude řídit nařízenými hygienickými a protiepidemickými pokyny a bude probíhat v souladu 

s doporučeními MŠMT. Při realizaci konkrétních protiepidemických opatření má kompetence místně příslušná krajská hygienická 

stanice (KHS). 

Konkretizace opatření v naší škole: 
Tyto pokyny jsou platné pro všechny prostory ZŠ a ZUŠ a pro všechny aktivity školy, navazují na obecné platná 

nařízení a konkretizují je. Pokud není konkretizováno platí obecné opatření (zejm. Manuál MŠMT) 

A. Do školy není umožněn vstup osobám s jakýmkoli respiračním onemocněním. Pedagogové upozorní 

zákonné zástupce žáků (dále rodiče) na respektování toho pokynu, a to i v případech lehkého či 

počínajícího nachlazení či jiných obdobných potížích. Platí i pro zaměstnance. 

B. Zaměstnanci hlásí problém neprodleně do kanceláře školy či zástupkyni ředitele (ZUŠ zástupce). 

Rodiče informují vždy třídního učitele, případně kancelář školy. Při potížích vzniklých v průběhu dne 

žáci neprodleně informují třídního učitele, případně nejbližšího pedagoga. Ohroženému žákovi bude 

změřena teplota a budou kontaktováni rodiče, případně lékař. Nemocný zaměstnanec musí co 

nejrychleji opustit školu. 

C. Vstup zákonných zástupců žáků a dalších cizích osob do školy je zakázán. Jednání s rodiči je 

doporučeno realizovat mimo budovu školy. V případech, kdy toto není možné lze využít prostor ve 

vestibulu školy a před sborovnou, kam mohou tyto osoby v nutných případech vstupovat po svolení 

zaměstnanců školy. V nezbytných případech a při dodržení hygienických požadavků lze pro jednání 

s rodiči využít Jednací místnost. Rodiče jinak čekají na své děti před školou. 

D. Pedagogové budou intenzivně a průběžně žákům školy zdůrazňovat zásady osobní a respirační 

hygieny, tedy zejména mytí a dezinfekci rukou, dále že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do 

jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce a případně použít 

dezinfekci. 

E. Při příchodu do budovy školy žáci provedou dezinfekci rukou.  

F. Přesuny žáků mezi učebnami jsou nezbytné. Žáci si po příchodu do nové učebny vždy umyjí ruce a 

případně použijí dezinfekci. Zakazuje se však vstupovat do cizích tříd (mezi žáky) a pater. 

G. V učebnách, ve kterých žáci pracují se společnými pomůckami (atlasy, tabulky, tablety apod.), se po 

jejich použití žáky vždy provede dezinfekce pomůcek. Zodpovídá vyučující. 

H. Je nutné intenzivně větrat učebny. 

I. Jako prostor izolace bude vyčleněna Jednací místnost. 

J. Školní jídelna je v provozu. Před vstupem si strávníci umyjí ruce a použijí dezinfekci. Strávníci dodržují 

patřičné rozestupy. Výdej stravy je upraven dle stanovených požadavků. 

Platnost od 1.9. 2020       Mgr. Luděk Svoboda 
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