Hygienická pravidla a opatření ZŠ Na Výsluní
ZŠ Na Výsluní vzhledem k tomu, že chce a musí předcházet rizikům přenosu infekčních onemocnění,
zavádí zvláštní hygienická pravidla a opatření pro své žáky a zaměstnance a také pro návštěvy školy
(především rodiče). A to s cílem vytvořit ve škole bezpečné prostředí. Opatření jsou v souladu
s Manuálem MŠMT a s rozhodnutím ředitele školy. Žádáme pro důsledné dodržování všech pravidel,
která jsou pro všechny strany závazná.
Novinky a nezbytná opatření k organizaci vzdělávání
1. Omezení pohybu zákonných zástupců a dalších návštěv ve škole. Vzhledem ke snaze snížit
riziko přenosu infekčních onemocnění přistupujeme k tomu, že rodiče si budou vyzvedávat
své děti před školou a zároveň nebudou ráno doprovázet své děti do budovy do školy. Ranní
pomoc prvňáčkům zajistí v prvních týdnech školy třídní učitelé. Při vyzvedávání žáků
z budovy v čase družiny využívají rodiče zvonků na vychovatelky. Třídní schůzky ve čtvrtek 3.
9. 2020 proběhnou online, nutné odkazy k připojení zašlou rodičům třídní učitelé. Věřím, že
toto opatření všichni pochopí, cílem je bezpečnost žáků. Plánované individuální návštěvy
rodičů ve školy (např. domluvená návštěva pedagoga) je samozřejmě dovolena.
2. Konání mimoškolních akcí. Vzhledem ke snaze předejít riziku upravujeme koncepci
mimoškolních akcí pro tento školní rok. Třídní akce do bezpečných lokalit (tj. výlety, exkurze,
adaptační kurzy, ozdravné pobyty, lyžařské kurzy…) jsou dovoleny. Návštěvy pražských
divadel a dalších cílů s využitím MHD nebudeme do odvolání realizovat.
3. Postup při zjištění příznaků infekčního onemocnění nebo při výskytu nemoci COVID – 19. Viz
speciální dokument.
Hygienická pravidla a školní standard úklidu
1. U vstupu do budovy školy, v každé učebně, v jídelně, u tělocvičny – jsou prostředky
k dezinfekci rukou s dávkovačem, speciální stojany budou instalovány u vchodu do školy,
v prostoru šaten, u zadního vchodu do tělocvičny a v počítačové učebně
2. Žák si po příchodu do školy 20-30 sekund myje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači
nebo provede dezinfekci rukou a udržuje hygienu rukou i u nás ve škole, tj. žák si
vydezinfikuje ruce buď po příchodu do školy, nebo v šatně, nejpozději po příchodu do třídy
3. Všichni si bezpečně suší ruce – žáci a zaměstnanci používají jednorázové ručníky, látkové
ručníky nově nepoužíváme vůbec
4. Úklid a dezinfekce probíhá vícekrát denně, cílem je, aby žáci přišli každý den ráno do čistého
Toalety 2x denně, vždy ráno/odpoledne a v 10:00/12:00 dle charakteru pavilonu
5. K úklidu jsou používány očekávané prostředky s virucidním účinkem
6. Probíhá průběžné větrání prostor (šaten a učeben) a to ráno před výukou, během dne i po
skončení vyučování
7. Úklid povrchů a ploch probíhá na mokro denně, koberce ponechány pouze v prvních a
druhých třídách
8. Denně probíhá opakovaná dezinfekce povrchů s častým dotykem (klávesnice, myši,
vypínače, zásobníky, baterie….)
9. Zvýšený hygienický standard platí i pro školní jídelnu, podrobnosti jsou vyvěšeny v jídelně a
jsou s nimi seznámeni žáci i zaměstnanci.
10. O hygienickém standartu jsou poučeni všichni zaměstnanci i žáci
11. Mytí nádobí probíhá v režimu nad 60 stupňů, pokud v ruce, oplach nad 85 stupňů

12. Škola má pohotovostní zásobu roušek (v případě poškození nebo zapomenutí), k dispozici u
hospodářky školy

Jan Přibyl, ředitel školy, 20 8. 2020

