
Důležité informace pro zákonné zástupce 

a ostatní návštěvy školy 

 

Z preventivních důvodů je od 1.9. 2020 je umožněn 

vstup do školy třetím osobám  (zákon. zástupce…) 

pouze se zakrytými  ústy a nosem (rouška). 

 

Další pokyny pro návštěvy školy 

1. Do budovy školy vstupují pouze osoby, které mají vážný důvod a 
nemohou danou záležitost řešit jiným způsobem. V případech, kdy to lze, 
využívejte přednostně např. korespondenční, telefonní či  on-line 
způsob.  

2. Do budovy školy vstupují pouze osoby bez příznaků infekčního  
onemocnění. 

3. Každý návštěvník je povinen použít dezinfekci rukou, která je umístěna 
u vstupu do budovy a mít roušku (zakrytá ústa a nos). 

4. Návštěvy se zdržují v budově školy pouze po nezbytnou dobu a pouze 
tam, kde jednají se zaměstnancem školy. Nevstupují do tříd. 

5. V případě změny hygienických opatření a omezení pohybu ve vnitřních 
budovách školy nebudou návštěvníci vpuštěni do vnitřních prostor. 
Příslušný zaměstnanec bude s návštěvou jednat v prostoru u vstupu. 

Doplňující informace pro rodiče:  

Žák nemusí nosit ve škole roušku (stav k 25. 8.).  Je ale nutné, aby při 
sobě stále 1kus měl. 

Žákovi s příznaky infekčního onemocnění (rýma, kašel…), které jsou 

projevem chronického onemocnění (včetně alergie), je vstup umožněn 

pouze tehdy, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzení od 

praktického lékaře). 

Postup při podezření na nákazu – viz dále 



 Postup  školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid -19 

a) Příznaky jsou patrné již při příchodu do školy: 

1) Je přítomen zákonný zástupce - žák není vpuštěn do školy . 

2) Není-li přítomen zákonný zástupce – určit dohled a neprodleně informovat  

a vyzvat zákon. zástupce k vyzvednutí žáka . Pokud toto není možné, 

postupuje se podle  následující části b).  

 

b) Příznaky se vyskytnou v průběhu vyučování: 

1) Poskytnout roušku a oddělit žáka od ostatních žáků ( izolační místnost) a 

zajistit pro něj dohled zletilé osoby (za použití ochranných pomůcek). 

2) Neprodleně informovat zákonného zástupce a vyzvat jej k bezodkladnému 

vyzvednutí žáka. 

3) Informovat zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat 

praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

 

Hygienická pravidla ve třídě 

1) Po příchodu do třídy  si každý důkladně umyje ruce vodou a mýdlem, popř. 

provede dezinfekci. K osušení jsou používány papírové ručníky. 

2) Hygiena rukou je dodržována po celou dobu pobytu ve škole. 

3) Opakujeme si zásady osobní a respirační hygieny a řídíme se jimi (kašleme, 

kýcháme do jednorázových kapesníků…). 

4) Zdržujeme se o přestávkách  v určených prostorách. 

5) Vyučující zajišťují časté a intenzivní větrání v učebnách. Větrání se provádí 

opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací 

hodiny za přítomnosti pedag. pracovníka. 

6) Určené osoby provádí opakovaně dezinfekce povrchů  klik, spínačů,  

baterií u umyvadel, splachovadel, tlačítek u zásobníků mýdel či dezinfekce  

určeným dezinfekčním prostředkem. 

7) Školní bufet lze zatím využívat při dodržování vzájemného odstupu a 

respektování pokynů osoby vykonávající dohled. 

 

Dodatek: Výše uvedené informace se mohou měnit v závislosti na pokynech KHS. 

 

Ve Kdyni 31.08.2020 


