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Informace pro žáky a zákonné zástupce 

Organizace výuky a hygienické zásady  

 

• Vstup do školy: 

VSTUP DO ŠKOLY JE UMOŽNĚN JEN ZDRAVÝM ŽÁKŮM A 

ZAMĚSTNANCŮM, PŘÍPADNĚ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM ŽÁKA, HOSTŮM,  

BEZ JAKÉHOKOLI PŘÍZNAKU INFEKCE HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH, ZTRÁTY 

ČICHU NEBO TEPLOTY! POKUD BY NEBYL TENTO POKYN DODRŽEN, BUDE 

POSTUPOVÁNO DLE MANUÁLU MŠMT. 

 

NA ZÁKLADĚ OPATŘENÍ VZTAHUJÍCÍCH SE K DODRŽOVÁNÍ ZVÝŠENÝCH 

HYGIENICKÝCH NOREM BĚHEM VYUČOVÁNÍ, JE OD 1. 9. 2020 STANOVEN 

NOVÝ ROZVRH, KTERÝ ZOHLEDŇUJE ADEKVÁTNÍ DÉLKU PŘESTÁVEK.   

 

- Během prvního týdne nového školního roku 2020/2021, kdy se 

domlouvá rozvrh, je umožněn vstup do školy jednomu zákonnému 

zástupci žáka, který má dítě ve věku 5 – 8 let, ale jen tehdy, pokud je 

to nezbytně nutné! Doporučujeme spíše kontakt telefonicky, nebo 

elektronicky. 

- Všichni žáci, zaměstnanci, rodiče i hosté školy budou upozorněni na 
aktuální pokyny hygienických opatření ve věci povinnosti nošení 
roušek. Tato informace bude zdůrazněna u vstupu do budovy. 
 

- U vstupu do budovy je umístěn stojan s dezinfekcí na ošetření rukou. 

 



- Mladší žáky /5 – 7 let/ si učitel vyzvedne u vchodu a po výuce opět 

odvede. 

- Žák přichází do budovy školy 5 – 15 minut před začátkem vyučovací 

hodiny a okamžitě jde do své třídy. Je zakázáno tvořit skupinky osob a 

zdržovat se v prostorách budovy školy mimo svou učebnu déle, než je 

nezbytně nutné. 

 

• Ve třídě: 

- Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý 

použít dezinfekci  na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou na 

toaletách. 

- U mladších žáků zajistí použití dezinfekce pedagog, aby nedošlo ke 

zranění, /a to i po použití WC/. 

- Každý žák hraje na vlastní hudební nástroj /výjimkou jsou nepřenosné 

hudební nástroje/. 

 

•  Vybavenost tříd a sociálních zařízení: 

- Mýdlo, dezinfekční prostředek /gel nebo roztok v rozprašovači/, 

papírové ručníky, prachovka. 

- Odpadkový koš. 

 

• Úklid třídy: 

- Důkladný úklid učebny se provádí jedenkrát denně na mokro. Je 

zakázán suchý úklid. Zvýšená pozornost je věnována dezinfekci lavic, 

stolů a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, madla, 

klávesnice, telefony, učební pomůcky. 

- Odpadkové koše se vynáší jedenkrát denně. Koše jsou vybaveny pytlem 

na odpadky. 

- Prachovka na dezinfekci se mění jedenkrát denně.  

- V každé učebně je nezbytné často větrat, nejlépe před a po skončení 

vyučování. 

- Po ukončení výuky každého žáka, vyučující dezinfikuje stanoveným 

způsobem použité učební pomůcky a plochy, které používá zvláště 

velký počet osob /kliky dveří, spínače světla, klávesnice, místa k sezení. 

K tomu mu slouží dezinfekční prostředek v rozprašovači, prachovka a 

papírové ručníky.  

 



 

 

• Úklid ostatních prostor budovy: 

- Důkladný úklid budovy se provádí jedenkrát denně na mokro. Je 

zakázán suchý úklid. Zvýšená pozornost je věnována dezinfekci 

sociálních zařízení a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, 

madla, dveře, spínače světla, místa k sezení. 

- Odpadkové koše se vynáší jedenkrát denně. Koše jsou vybaveny pytlem 

na odpadky. 

 

Dle manuálu „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 

vzhledem ke COVID – 19“ je škola ze zákona povinna (v důsledku 

krizových nebo mimořádných opatření) poskytovat DISTANČNÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ. Žáci a studenti se mají právo zapojit - dobrovolně. 

S ohledem na povinnost ZUŠ poskytovat vzdělávání distančním 

způsobem, se úplata za vzdělávání (školné) nevrací. 

 

 

 

Platnost od 25. 8. 2020   MgA. Ivona Křivánková, v.r. 
ředitelka ZUŠ Kroměříž 

 

      

 


