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VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE                                  NAŠE ZNAČKA                 VYŘIZUJE                        KOLÍN  

                                                                                                                               28. 8. 2020 

 

Příloha Školního řádu OA Kolín 

 

Provozní a hygienická opatření v souvislosti s COVID - 19 

1. Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.  

2. Onemocnění žáka nebo zaměstnance se hlásí do kanceláře školy, aktuální informace se budou 

zveřejňovat na nástěnce v 1. patře budovy a na portálu EDOOKIT. 

3. Je nutno dodržovat zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat 

nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce. 

4. Upozorňujeme zaměstnance školy a zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky infekčního 

onemocnění nemohou do školy vstoupit. 

5. Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení bude 

omezen, pokud to lze, na co nejmenší míru. 

6. V průběhu školního roku zvážíme nutnost konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění 

školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí 

(např. kulturní a sportovní akce více tříd či škol). Konání těchto aktivit nicméně není obecně 

zakázáno; s přihlédnutím k výše uvedenému je možné organizovat školní výlety, adaptační 

pobyty apod. (v závislosti na aktuální epidemiologické situaci podle „semaforu“ MZd; přičemž 

epidemiologická situace v době plánování (objednání) akce může být rozdílná 

oproti epidemiologické situaci v době konání akce). 

7. U vstupu do budovy školy, v každé učebně, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky 

k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.  

8. 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. 

9. 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.  

10. Ve škole je zajištěno bezpečné osoušení rukou – papírovými ručníky na jedno použití, 

případně osoušeči rukou na WC. 

11. Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.  
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12. Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem žáků do školy, po 

zahájení vyučování a po odchodu žáků ze školy po skončení vyučování. 

13. Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.  

14. Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy 

pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, s použitím dezinfekčního přípravku, 

koberce se vysávají.   

15. 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). 

16. Testování žáků na onemocnění COV ID-19 se řídi platnými opatřeními vydanými MZ ČR. 

 

 

 

 

                                                                                           Ing. Dušan Zahrádka  

                                                                                                   ředitel školy        
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