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Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13,
se sídlem Sokolovská 470/13, 594 01 Velké Meziříčí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY
HYGIENICKÁ OPATŘENÍ A
ORGANIZAČNÍ PRAVIDLA

Dodatek do školního řádu č.2:

9/2020
Vypracoval: Mgr. Karel Kaštan

Mgr. Karel Kaštan, ředitel školy

Schválil: Mgr. Karel Kaštan

Mgr. Karel Kaštan, ředitel školy

Pedagogická rada projednala dne:

9. 10. 2020

Školská rada projednala dne:

13. 10. 2020

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

13. 10. 2020

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 13. 10. 2020
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků,
které tvoří součást tohoto předpisu.
Hygienická opatření a organizační pravidla pro ZŠ a ŠD
Výskyt infektu u dětí ve škole
 V případě chronického respiračního onemocnění dítěte (astma, chronická rýma, alergické
onemocnění) si škola vyžádá od rodičů Čestné prohlášení, ke kterému rodič přiloží kopii
zprávy z odborné poradny, kam děti s tímto onemocněním docházejí.
 Nepřítomnost dítěte omlouvá jen rodič.
 Rodiče jsou povinni denně před odchodem dítěte do školy ověřit, zda dítěte nemá známky
akutního onemocnění.
 Pedagog či jiná pověřená osoba může namátkově ověřit, zda dítě nemá projevy
onemocnění/např. měřením teploty bezkontaktním teploměrem/.
 Dítě s projevy akutního respiračního, střevního, jiného infekčního onemocnění nebude
zařazeno do kolektivu a nesmí se účastnit prezenční výuky- zodpovídají rodiče.
 Pokud budou u dítěte zjištěny projevy akutního infekčního onemocnění, bude izolováno
od ostatních a předáno zákonným zástupcům /při doprovodu zák. zástupcem bude
předáno ihned/.
Zjištění příznaků onemocnění při pobytu dítěte ve škole
 Pokud se projeví u dítěte během pobytu ve škole akutní infekční onemocnění (vzestup
teploty více než 37 st. C, kašel, rýma, bolest hlavy, nápadná únava, schvácenost či jiná
akutní změna zdravotního stavu), zajistí škola izolaci dítěte od ostatních osob a informuje
neprodleně zákonného zástupce.
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Dítě bude v izolaci domácího prostředí nejméně po dobu 10 dní od prvních příznaků
onemocnění

Pravidla
 Do školy mají zákaz vstupu veškeré osoby s příznaky respiračního onemocnění. U
chronicky nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel
potvrzuje praktický nebo odborný lékař, že se nejedná o infekční onemocnění. Po
odevzdání lékařského potvrzení je dítěti umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení se
odevzdává pouze jednou.
 Po vstupu do školy si každý žák vydezinfikuje ruce. Při ranním vstupu do třídy si každý
žák umyje ruce dezinfekčním prostředkem nebo antibakteriálním mýdlem (min. 20
vteřin). Při odchodu z toalet si každý žák umyje ruce dezinfekčním prostředkem nebo
antibakteriálním mýdlem
 Při pohybu ve společných prostorách školy používají žáci ochranu nosu a úst (rouška) dle
aktuálního nařízení Ministerstva zdravotnictví nebo Krajské hygienické stanice.
 Při pohybu po škole (v šatnách, na chodbách, na WC, o přestávkách) se snaží žáci
dodržovat od sebe dostatečně odstupy.
 Při příchodu do oddělení školní družiny si každý žák umyje ruce dezinfekčním
prostředkem nebo antibakteriálním mýdlem.
 Žáci se mohou pohybovat pouze v určených prostorách školy (třída, chodba na patře) a to
tak, aby se snažili zamezit kontaktu s ostatními třídami. Výuka žáků probíhá převážně v
kmenových učebnách. Při přesunech do jiných tříd přechází žáci ke konci přestávky. Žáci
se během dne nenavštěvují ve třídách. O malých přestávkách jsou žáci ve třídě, případně
mohou navštívit toaletu na svém poschodí. Do jiného patra mohou jít v případě nutnosti
konzultace s vyučujícím.
 Ve třídách se pravidelně o přestávkách větrá.
 Doprovázející osoby a zákonní zástupci nevstupují s žáky do šaten či vestibulu školy. V
případě konzultace, po předchozí domluvě je možné vstoupit do budovy školy pouze
v roušce a po dezinfekci rukou. Při vyzvedávání dětí se použije zvonek u vchodu do
budovy školy, případně telefon. Na žáky počkají před budovou školy.
 V případě výskytu respiračního onemocnění u žáka informuje pedagog telefonicky
zákonného zástupce, který si jej neprodleně vyzvedne. Do té doby je žák umístěn v tzv.
izolační místnosti. Pedagog zároveň upozorní zákonného zástupce, aby kontaktoval
praktického lékaře.
 Případná další opatření mohou být přijímána na základě aktuálního stavu tzv. semaforu.
Ve Velkém Meziříčí dne 1. 9. 2020

……………………………………………
Mgr. Karel Kaštan, ředitel školy
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