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Pokyn ředitele školy
č. 05 - 2021/2022
Provoz školy ve školním roce 2021/2022
platný od 13. září 2021
Hygienická pravidla
1. V co nejkratším čase po příchodu do budovy školy si každý žák
důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce vodou a mýdlem
v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou a následně bude
dodržovat hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
(Dezinfekce je umístěna na chodbách. Ve třídách jsou k dispozici
mýdla a papírové ručníky na jedno použití).
2. Ve třídách se bude opakovaně větrat o přestávkách i během
vyučovacích hodin.
3. I nadále platí, že při vstupu do školy a ve společných
prostorech (chodby) musí žáci i zaměstnanci používat
respirátor (např. FFP2, KN 95). V případě, že žák ochranu
dýchacích cest zapomene, nebo se mu znehodnotí, bude mu
vydán náhradní respirátor na studijním oddělení. Ve třídách
ochranný prostředek dýchacích cest žáci ani učitelé mít
nemusí.
V případě, kdy žák odmítne nošení ochranného prostředku tehdy,
kdy je to jeho povinností, škola mu neumožní osobní přítomnost na
vzdělávání či poskytování školských služeb.
Žák školy není automaticky omluven z neúčasti ve výuce a škola
se řídí pravidly školního řádu.
Upozorňujeme, že povinnost nosit stanovený prostředek ochrany
dýchacích cest nelze považovat za zásah do osobní integrity osoby.
4. Na chodbách školy se žáci nebudou shlukovat a budou dodržovat
rozestupy.
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Postup v případě podezření na výskyt nákazy COVID 19
Kontaktní osoba: Třídní učitel >>>>>> Mgr. Pivodová (kabinet č. 126,
1. poschodí)
Samostatná místnost pro izolaci: místnost č. 47 – přízemí budovy školy

Schválil: 13. září 2021

Mgr. Jaromír Pragač v.r.
Ředitel školy

