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STANOVENÁ HYGIENICKÁ A PROTIEPIDEMICKÁ PRAVIDLA 
PRO POBYT VE ŠKOLE 

 
 Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.   
 Skupinová izolace, event. sociální distance.   
 Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) 4 a řádná respirační hygiena 

v závislosti na mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví ČR. 
 Opakovaná edukace. (žáci budou poučeni během nástupu do školy v pondělí 

12. 4. 2021). 
 U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/oddělení/hygienickém 

zařízení, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách 
s dávkovačem.  

 V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund 
umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci 
rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu 
ve škole.  

 Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben 
a ostatních využívaných prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. 
Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce 
i během vyučovací hodiny.  

 Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – nejlépe ručníky na jedno použití; 
v mateřské škole lze používat také textilní ručníky.  

 Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.  
 Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem 

dětí/žáků/studentů do školy, po zahájení vyučování a po odchodu 
dětí/žáků/studentů ze školy po skončení vyučování.  

 Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.  
 Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých 

se děti/žáci/studenti a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch 
se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce 
se vysávají.  

 Je kladen důraz na dezinfekci (provádět ji podle konkrétních podmínek 
několikrát denně) povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. 
kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, 
splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce). Nutné je vyhnout se 
alergenním prostředkům.  

 Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění 
a dezinfekce povrchů a předmětů.  

 Škola používá vhodné transportní obaly, které zabraňují kontaminaci okolí 
nečistotami. Obaly musí být vhodné k praní nebo omyvatelné a dezinfikovatelné 
nebo na jedno použití. Použité prádlo (lůžkoviny, ručníky apod.) škola skladuje 
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v obalech ve vyčleněném prostoru. Nelze společně skladovat čisté a použité 
prádlo. Školní jídelna musí respektovat zásady správné výrobní a hygienické 
praxe. Je důležité, aby se zajistilo mytí nádobí při dostatečně vysokých teplotách 
(mycí proces min. 60 °C). Při ručním mytí je nutné zajistit finální oplach vodou 
o teplotě min. 85 °C. Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy 
zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, 
který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva 
zdravotnictví ČR.  

  
Děkujeme za spolupráci. 

Mgr. Alena Ščuková, ředitelka školy 
 


