
Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod 

Hygienické a organizační zásady po otevření školy od 8.6.2020 

II. 

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.(nevztahuje se na „výjimky”) 

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky 

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po 

prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k 

vyřazení žáka ze skupiny či přípravy. 

V budově školy 

Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je nutné organizovat 

tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy. 

Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru). 

Pokud je to možné, doporučuje se trávit přestávky venku ve venkovním atriu, se zachováním 

doporučených odstupů. 

Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.(nevztahuje se na 

„výjimky”) 

Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány do tříd. 

Časté větrání je naprosto zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 

min). 

Ve třídě 

Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. 

Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). 

Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve 

složení skupiny žáků. 

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován 

rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). 

Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.  

(nevztahuje se na „výjimky”),  při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. 

Je nutné zajistit takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky — 

2 metry (nejméně 1,5 metru). Každý žák sedí v lavici samostatně. 

Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. 

V každé třídě je nezbytné co nejčastěji větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min. 


