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Informace pro žáky a zákonné zástupce 

Organizace výuky a hygienické zásady  

Na základě protiepidemického systému PES stupeň 3 

Výuka do 10 žáků 

 

 Vstup do školy: 

VSTUP DO ŠKOLY JE UMOŽNĚN JEN ZDRAVÝM - ŽÁKŮM, 

ZAMĚSTNANCŮM, ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM ŽÁKŮ, JEJICHŽ 

DÍTĚ JE VE VĚKU 5 – 8 LET (jen na dobu nezbytně nutnou), 

ZÁSTUPCŮM HYGIENICKÉ STANICE, ČŠI apod. BEZ PŘÍZNAKU 

INFEKCE HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH, TEPLOTY atd. POKUD BY 

NEBYL TENTO POKYN DODRŽEN, BUDE POSTUPOVÁNO DLE 

MANUÁLŮ 

 

 Výuka probíhá i nadále v některých případech distančně, od 7. 12. 2020 je 

však umožněna prezenční výuka do 10 žáků. 

 

 Žáci, zaměstnanci školy a další osoby jsou povinni nosit roušku po celou 

dobu, kdy se nachází ve škole. Ochranu nosu a úst si může v nezbytných 

případech učitel nahradit ochranným štítem při dodržení bezpečné 

vzdálenosti 2 metrů od všech osob 

 

 V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného 

prostředku /zpěv, hra na dechové nástroje (HO), tanec (TO), deklamace, 

přednes (LDO)/ nemusí žáci roušku nosit 

 



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

 

- Mladší žáky /5-7 let/ si učitel vyzvedne u vchodu, kam je po výuce opět         

odvede 

  

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

a okamžitě odchází do své třídy. Je zakázáno tvořit skupinky a zdržovat se 

v prostorách školy mimo svou učebnu déle, než je to nezbytně nutné. 

 

- To však neplatí, pokud žák čeká na další vyučovací hodinu. V takovém 

případě při dodržení všech stanovených hygienických norem /především 

dvoumetrový rozestup/, může čekat na chodbě. 

 

 Ve třídě: 

- Neprodleně po přezutí, případně po příchodu do třídy musí žák použít 

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

- U mladších žáků zajistí použití dezinfekce učitel, aby nedošlo ke zranění, 

/a to i po použití WC/. 

- Používání společných mikrofonů je zakázáno 

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

hudební nástroje/. 

 

 Úklid třídy: 

- V každé třídě je nezbytné často větrat, nejméně jedenkrát za hodinu na 

5 minut. 

- Po ukončení výuky každého žáka, vyučující dezinfikuje 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. 

Na žádný hudební nástroj, el. přístroj se nesmí stříkat dezinfekce přímo! 

Vždy nastříkat na utěrku, setřít a pak otřít papírovým ručníkem. 

 

 Vybavenost tříd a sociálních zařízení: 

- Tekuté mýdlo, dezinfekční prostředek /gel nebo roztok v rozprašovači/, 

papírové ručníky, prachovka. 

- Odpadkový koš. 

 

Platnost od 4. 12. 2020     MgA. Ivona Křivánková, v.r. 

        ředitelka ZUŠ Kroměříž 


