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Pokyn ředitele školy. č.j. 7/2020  provoz školy ve školním roce 2020-2021  

vzhledem ke COVID-10 

„Chce to optimismus, dobrou duševní i fyzickou kondici a vzájemnou ohleduplnost i respekt“ 

1. Hygienické zásady ochrany vlastního a zdraví druhých:  

Ve škole je k dispozici dostatečné množství dezinfekce pro žáky i zaměstnance školy. 

-  Před vchodem do budovy školy i jídelny dezinfekce rukou.  

-  Pravidelné a časté mytí/ dezinfekce rukou. 

-  Pravidelné větrání učeben. 

-  Smrkat, kýchat a kašlat do papírových kapesníků, ten neprodleně vyhodit, následně si umýt/dezinfikovat  ruce. 

-  Při nemoci a jejích příznacích zůstat doma, být v izolaci až do uzdravení. 

Doručení:  

-  Používat i svou osobní dezinfekci, kterou bude mít žák u sebe. 

-  Vyhnout se velkým akcím, především v uzavřených prostorech. 

-  Použít roušku, když je v okolí žáka člověk s respiračním onemocněním. 

2. Organizační opatření 

- Do školy nebudou vpouštěny cizí osoby (bez předchozí dohody). 

- Osoby s příznaky infekčního onemocnění nesmí do budovy vstupovat. 

-  Ke vstupu a odchodu žáků budou využívány tzv. žákovský a zadní učitelský vchod podle umístění skříněk žáků.   

-  Do odvolání výuka bez přecházení žáků do odborných učeben (mimo IT). 

-  Před vstupem do učebny IT nutná dezinfekce rukou /žáci nesmí vstupovat do učebny sami bez dohledu učitele. 

- Tělesná výchova (mezitřídní skupiny) bude probíhat dle počasí venku/zahrada školy/sportoviště u TJ RH Dubí. 

- Je nutná aktualizace kontaktů (telefony a emaily) na zákonné zástupce nezletilých i rodiče zletilých žáků, zletilé žáky.  

- Je stanoveno jednotné místo pro zveřejňování aktuálního oznámení: Aktuality Bakalář + nástěnka v přízemí školy.  

3. Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID -19 / JE PRÁVNĚ ZÁVAZNÉ 

-  Příznaky jsou patrné při vstupu žáka do budovy školy:  

a) je-li přítomen nebo v dosahu zákonný zástupce/žák nebude do budovy vpuštěn, 

b) zákonný zástupce není přítomen – bude neprodleně informován o bezodkladném vyzvednutí žáka ze školy 

/telefonicky – emailem – zápisem v Bakalářích/, žák bude do odchodu izolován v samostatné místnosti, 

c) zletilý žák opustí budovu školy sám. 

- Příznaky se vyskytnou/ jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole nebo na školní akci: 

a) poskytnutí roušky a umístění žáka do samostatné místnosti, 

b) změření teploty bezdotykovým teploměrem, 

c) zákonný zástupce nezletilého žáka bude neprodleně informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí svého 

dítěte ze školy /telefonicky – emailem – zápisem v Bakalářích/.  

d) zletilý žák opustí budovu školy sám, rodiče budou o situaci také neprodleně informováni. 

-  Ve všech případech škola informuje zákonného zástupce nezletilého žáka i zletilého žáka a jeho rodiče o tom, 

že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.  

4. DALŠÍ NUTNÉ KROKY – PRÁVNĚ ZÁVAZNÉ: 

- Žákovi i 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. To potvrzuje praktický lékař. 

- Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně C19), školu nebo aktivitu opustí 

v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením obecně známých zásad pravidel chování a jednání při 

podezření na nákazu C19. 

V Dubí dne 31. 8. 2020, Jaroslava Turková, ředitelka školy 


