
Nařízení o dodržování hygienických a epidemiologických opatřeních a pravidel v ZŠ Bouzov,  

platných od 10.9.2020 na základě metodiky MŠMT ze dne 17.8.2020 a jejích aktualizací  

a nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR 

 

1/ Rodičům či jinému doprovodu žáka a cizím osobám  je vstup do budovy školy zakázán a to počínaje 

prostředními vstupními dveřmi. Nutná jednání, návštěvy, schůzky a konzultace musí být předem 

dohodnuty se zaměstnanci organizace a probíhají na předem určeném jednom místě. Místní žáci mají 

zákaz vcházet před výukou do šaten dříve než v 7:40 hodin! Dojíždějící přijíždí vždy nejpozdějším 

možným spojem!  

2/ Používání roušek na veřejnosti, v dopravních prostředcích atd. se řídí podle pravidel platných v daný den 

a vydaných Ministerstvem zdravotnictví. Používání roušek v budově školy  se řídí platnými pravidly, která se 

mohou dle situace měnit. Od 10.9.2020 jsou roušky ve společných prostorách školy povinné. 

3/ Před vstupem za druhé spojovací dveře v přízemí školy si žák VŽDY desinfikuje ruce sám nebo  s pomocí 

určené osoby. 

4/ O přestávkách, v jídelně, v šatnách, na chodbách se snaží žáci udržovat dostatečný odstup od ostatních, 

pohybují se volně pokud možno v co nejmenším společném prostoru a jen pokud je to nutné. 

5/ Hygienu rukou a ostatní hygienická pravidla hlídá a řídí vyučující. Dbá na to, aby si žáci umyli ruce 

desinfekčním mýdlem vždy před svačinou, po použití WC, po návratu z vycházky atd. Dává přednost použití 

desinfekčního oplachového mýdla před neoplachovou desinfekcí. 

6/ Ve třídách a ostatních místnostech se dostatečně dlouho a pravidelně větrá. Pečlivý úklid zajišťují 

pracovnice úklidu dle daných pravidel. 

7/ Pitný režim žáků je zajišťován výhradně z vlastních zdrojů, žákům již není k dispozici společný pitný 

automat na chodbě. 

8/ U vstupu do jídelny si žáci i vyučující vždy umyjí ruce desinfekčním mýdlem. Při odběru jídla se řídí 

pokyny personálu kuchyně. Neberou si sami příbory, ani si nenalévají nápoje, vše dostávají připravené na 

tác. Žáci musí dodržet dobu stanovenou k jídlu, zbytečně se nezdržují. Po jídle odcházejí z jídelny do šaten 

a ihned odcházejí z budovy. 

9/ Soustavné nebo hrubé porušování hygienických a dohodnutých školních pravidel může být řešeno 

výchovnými opatřeními. 

10/ Při jakémkoli podezření na zhoršení zdravotního stavu hlásí toto žák neprodleně učiteli a ten postupuje 

podle daných pravidel. Žák vykazující podezření na akutní onemocnění je separován v izolační místnosti, 

kterou je školní knihovna. Jsou okamžitě vyzváni zákonní zástupci, aby si žáka vyzvedli ze školy a odvedli ze 

školy. 

11/ Forma nepravidelné docházky do školní družiny je do odvolání zrušena. 

12/ Třídní učitel komunikuje pravidelně s rodiči žáků, monitoruje zdravotní stav dětí, omlouvání absence a 

vyžaduje od rodičů informace o případném pobytu dětí v zahraničí a návratu z něj. 

 

Bouzov 10.9.2020                                                   Mgr. Andrea Řezníčková, ředitelka organizace 


