
Hygienická a protiepidemiologická opatření 

• Po příchodu do budovy si každý neprodleně provede dezinfekci rukou a následně 

dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Učitelé opakovaně 

upozorňují na nutnost dezinfekce (§22 odst. 1 Školský zákon). 

• Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních 

využívaných prostor školy. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a 

intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny. Učitel při odchodu z učebny 

zkontroluje uzavření velkých oken. 

• Do odborných učeben vstupují žáci až na pokyn vyučujícího. Při vstupu použijí dezinfekci 

na ruce. 

• Do školní jídelny je umožněn žákům vstup pouze v předem daných časech (rozvrh na 

nástěnce v 1. patře). 

• Každý žák má vlastní 2 roušky a 1 pár rukavic (vinylových nebo nitrilových) ve vyhovujícím 

ochranném obalu, které v případě potřeby použije pro osobní ochranu. 

• Škola disponuje bezkontaktním teploměrem na měření tělesné teploty žáků, popřípadě 

zaměstnanců školy v případě podezření na infekční onemocnění. 

• Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního 

onemocnění (jako je např. teplota nad 37 oC, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest 

hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto 

příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit 

tento postup:  

➢ Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný 

zástupce nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci 

neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí a odchodu ze 

školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu: 

➢ Příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu výuky ve škole; žák si neprodleně 

nasadí roušku a je umístěn do izolační místnosti (kabinet č. 13 v přízemí) a 

současně bude informován zákonný zástupce nezletilého žáka s ohledem na 

bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy; zletilý žák opustí v nejkratším možném čase 

budovu školy. Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, 

resp. zletilého žáka o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který 

rozhodne o dalším postupu (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví). 

Neprodleně bude informováno také vedení školy. 

• Zákonný zástupce žáka informuje TU o přetrvávajících příznacích infekčního onemocnění, 

které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, 

kašel). V tomto případě bude žákovi umožněn vstup do školy. 

• V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola 

vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná 

mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZČR. 

Distanční výuka může být vyhlášena pouze KHS, MZČR nebo pokud je více než 50 % žáků 

třídy v karanténě. Distanční výuka je vedena formou řízeného samostudia a pro žáka je 

povinná, pokud mu to zdravotní stav dovolí.  



• Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a 

dezinfekce povrchů a předmětů (zajišťuje vedení školy). 

• Hygienická opatření související s výdejem stravy zajišťují zaměstnanci SŠHL Frýdlant. 

• KHS zpravidla informuje školu o výskytu onemocnění a určuje karanténu rizikových osob. 

Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci zaměstnance, žáky, jejich zákonné zástupce 

a zřizovatele. 

• Celoškolní akce se budou konat dle aktuální situace a nařízení KHS. 

 


