Postup pro dodržení hygienických podmínek ve škole
školní rok 2020/2021
(pro žáky)
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Žáci přicházejí do školy hlavním vchodem od 7:30 do 7:45.
Do budovy školy vstupují žáci i zaměstnanci školy s nasazenou rouškou nebo jinou
ochranou úst a nosu. Každý žák musí mít u sebe 2 roušky a sáček na uložení roušky.
Vstup do školy je povolen pouze žákům a zaměstnancům školy. Ostatním osobám je
vstup do školy zakázán s výjimkou osob, které se zajišťují aktivity související s naplněním
školního vzdělávacího programu.
U hlavního vchodu je k dispozici dezinfekce na ruce.
Po příchodu do třídy si žáci ihned umyjí ruce dezinfekčním mýdlem.
Pedagogičtí pracovníci průběžně žáků zdůrazňují zásady osobní a respirační hygieny (mytí
rukou, kašlání a kýchání do jednorázového kapesníku,….)
V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku.
Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
Během výuky je nutné často větrat.
Ve společných vnitřních prostorách (chodby, šatna, WC, jídelna..) všichni žáci i
zaměstnanci školy nosí roušku.
Ve všech třídách, učebnách a WC je k dispozici dezinfekční mýdlo a jednorázové papírové
utěrky na ruce.
V pracovně PC si žáci na začátku hodiny, případně během hodiny vydezinfikují ruce
připravenou dezinfekcí.
Dezinfekce je k dispozici také u vstupu do tělocvičny a vstupu do jídelny.
Po ukončení vyučování žáci odkládají aktovky a věci do šatny.
Před odchodem do jídelny si žáci na WC umyjí ruce, nasadí si roušku a vezmou si sáček
na uložení roušky.
V jídelně připraví paní kuchařka oběd na tác, který si žák odnese na místo.
Roušku si žáci odkládají až těsně před jídlem do svého mikrotenového sáčku.
Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně. Je kladen důraz na
dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (kliky dveří, vypínače,
klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, ….

