
OBECNÉ INFORMACE K HYGIENICKÉMU PROVOZU ZUŠ KRNOV 

OD 1.9.2022 

 

 
1. Od dětí/žáků/studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o 

bezinfekčnosti.  
 
 

2. Při zahájení prezenčního vzdělávání informujte své třídní učitele o změnách v 
kontaktech na všechny účastníky vzdělávacího procesu (včetně zákonných zástupců 
dětí a žáků a zaměstnanců školy - telefonní čísla a e-maily).  

 
 

3. Škola informuje o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech 
zaměstnance školy, děti/žáky/studenty a jejich zákonné zástupce prostřednictvím 
programu Klasifikace.  

 
 

4. Škola zdůrazňuje 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. 

 
 

5. Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí a žáků a žáky a 
studenty, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.  

 
 

6. Sledujeme zdravotní stav dětí/ žáků/studentů, zdali nevykazují symptomatické 
příznaky virového infekčního onemocnění.  

 
 

- příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy – 
dítě/žák/student není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za 
podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce, 
 

- příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný 
zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci 
neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu 
ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,  

 
- příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve 

škole; dítě/žák/student je umístěn do předem připravené samostatné místnosti nebo 
jinak izolován od ostatních přítomných ve škole. Škola současně informuje zákonného 



zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze 
školy; zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu školy.  
 

 
7. Pohyb zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy školy není v tuto 

chvíli omezen. Doporučujeme využít zónu pro všechny cizí příchozí osoby v přízemí 
školy.  

 

 
8. Při vstupu do budovy školy, jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách 

s automatickým dávkovačem.  
 
 

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

 
 

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

 


