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HYGIENICKÁ OPATŘENÍ PRO ŽÁKY A RODIČE 

od 1. 9. 2020 vzhledem ke COVID – 19 

 
Škola se řídí platnými předpisy, zejména dokumentem MŠMT ,,Provoz škol a školských zařízení ve 

školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID – 19‘‘, dále školským zákonem č. 258/2000 Sb. o 

ochraně zdraví a dále aktuálním zařazením školy do rizikové oblasti ,,Semafor‘‘ MZČR. 

 

− Pobyt v prostorách ZŠ a MŠ je bez roušek 

 

− U vstupu i v prostorách školy je rozmístěna dezinfekce rukou, prosím použijte ji vždy při 

vstupu do školy 

 

− Žádáme všechny rodiče, aby omezili vstup do školy, případně pobyt ve škole zkrátili na 

minimum a nevstupovali do tříd 

 

− Osoby s příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění nesmí do školy vstupovat 

 

− Do školy může nastoupit pouze žák bez zdravotních obtíží. V případě příznaků respiračního 

onemocnění u dítěte v mateřské škole je v kompetenci vyučujících dítě do kolektivu 

nepřijmout. 

 

− Projeví–li se příznaky infekčního onemocnění u žáka v průběhu dne, budeme neprodleně 

informovat zákonného zástupce a požadovat bezodkladně vyzvednutí žáka. Do té doby bude 

dítě umístěno do izolace s rouškou. Prosím předejděte tomu a při příznacích infekčního  

onemocnění neposílejte své dítě do školy. 

 

− Prostory školy budou pravidelně větrány, uklizeny a několikrát denně dezinfikovány. 

 

− Třídy jsou dostatečně vybaveny dezinfekčními a čistícími prostředky. 

 

− Provoz školy jsme upravili dle našich organizačních možností tak, aby se žáci jednotlivých 

tříd v prostorách školy nespojovali 

 

− Zákonný zástupce má povinnost nahlásit při zjištěná příznaků nebo potvrzení COVID – 19 

tuto skutečnost škole. Další postup zvolí škola dle doporučení KHS. 

 

− Při změně hygienické situace se budeme řídit pokyny MŠMT. 

 

V Šumperku 1. 9. 2020                                                     Mgr. Miroslav Haltmar,MBA,MSc. 

                                                                                                           ředitel školy 


