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HYGIENICKÉ ZÁSADY PŘI POHYBU ŽÁKŮ  

v prostorách školy od 11. května 2020 
 

1. Žáci se neshromažďují ve velkých skupinách před školní budovou, udržují odstupy 2 metry 

s povinností zakrytých úst a nosu. 

2. Při vstupu do školní budovy je žák povinen použít dezinfekci umístěnou ve vstupním 

vestibulu u šaten. 

3. Při prvním vstupu žáka do školy je žák povinen předložit Čestné prohlášení o neexistenci 

příznaků virového infekčního onemocnění, případně jej ve vstupním vestibulu vyplnit 

a odevzdá je během první konzultace vyučujícímu. Za nezletilé žáky podepisuje Čestné 

prohlášení zákonný zástupce žáka. 

4. Konzultace začínají v různých časech, z důvodu eliminace shlukování žáků ve společných 

prostorách žáci vstupují do školních šaten nejdříve 5 minut před začátkem vyučovacího 

bloku. 

5. V šatnách se žáci zdržují po dobu nezbytně nutnou (přezutí, sundání svrchního oděvu) 

a neprodleně se přesouvají co nejkratší cestou k učebnám určeným pro konzultace. 

6. Po opuštění šatních prostor je žákům umožněno použít desinfekční prostředky, které budou 

umístěny v aule školy a u hlavního schodiště z prvního do druhého nadzemního podlaží.  

7. Žáci mají za povinnost se v prostorách školy pohybovat pouze s ochrannými prostředky 

dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, 

které brání šíření kapének. Pouze v průběhu pobytu ve třídě při výuce nemusí žáci roušku 

nosit, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 m). Pokud dochází k bližšímu 

kontaktu (skupinová práce, laboratoře, odborný výcvik) musí se prostředky na zakrytí úst 

a nosu používat i během výuky. V případě, že by vyučující požadoval nošení roušky u žáků 

i při výuce, musí mít žáci roušku i při výuce. Každý žák bude mít k dispozici dva ochranné 

prostředky dýchacích cest denně. 

8. Žákům je zakázáno navštěvovat jiné studijní skupiny než tu, do níž byl přidělen ředitelem 

školy, a jiné třídy než ty, které má uvedeny v rozpisu konzultací.  

9. Další nutnou povinností žáka je umytí rukou tekutým mýdlem pod tekoucí teplou vodou 

po dobu 20–30 sekund a následná desinfekce. Prostředky k mytí rukou a desinfekce jsou 

umístěny na toaletách školy a v jednotlivých třídách.  K osoušení jsou k dispozici 

jednorázové papírové ručníky.  Žák dodržuje zásady osobní hygieny během celého pobytu 

ve školní budově. 

10. Ve třídách je zakázáno žákům manipulovat s rozmístěním stolů a židlí. 

11. Během konzultací respektuje žák pokynu vyučujících z pohledu ochrany zdraví.    

12. Po skončení konzultace je žák povinen umýt si nebo desinfikovat ruce ve třídě, v níž 

probíhala konzultace, a s opuštěním třídy si nasadit ochranné prostředky úst a nosu.  

13. Během přestávek mezi konzultacemi dochází k úklidu a desinfekci jednotlivých učeben, žáci 

proto opouštějí uvedené prostory, a pokud to situace umožní, mohou být během přestávky 
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mimo školní budovu, případně ve vnitřních prostorách za stanovených podmínek – 

neshlukují se ve velkých skupinách, dodržují minimálně dvoumetrové rozestupy.   

14. Při příchodu na další konzultace se žák řídí pokyny uvedenými v bodech 7, 9, 10, 11 a 12. 

15. Škola v době konzultací nezajišťuje žákům stravování, prostory Sokorestu jsou nadále 

uzavřeny.  

16. Po skončení posledního konzultačního bloku se žáci odeberou do šaten na dobu nezbytně 

nutnou a opouštějí školu.  

V Ostrově dne 7. května 2020 Ing. Pavel Žemlička 

  ředitel školy 


