
Základní škola a mateřská škola, Blížkovice, okr. Znojmo příspěvková organizace 

 

Hygienická a bezpečnostní opatření platná od 1. 9. 2020    

 

 Škola bude v případě potřeby informovat o hygienických a protiepidemických pravidlech 

zaměstnance školy, žáky a jejich zákonné zástupce zveřejněním na www.zsblizkovice.cz, přes 

systém Bakaláři  

 Speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální situaci a místní podmínky nařizuje 

místně příslušná KHS, tj. KHS Jihomoravského kraje 

 Vedení školy průběžně sleduje republikový a lokální vývoj situace v rámci systému semafor. 

Platí obecná doporučení MZ ČR podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany 

veřejného zdraví 

 Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy je možný pouze 

v naléhavých případech, jinak není dovolen 

 Věnujeme zvýšenou míru pozornosti příznakům infekčních onemocnění a osoby s příznaky 

infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit 

 V případě, že zákonný zástupce přivádí do školy dítě, které jeví příznaky onemocnění, není 

dítě do školy vpuštěno a zákonný zástupce si je odvádí domů 

 Objeví-li se příznaky onemocnění v době vyučování, je žák umístěn mimo dosah ostatního 

kolektivu a zákonný zástupce je telefonicky vyzván, aby si své dítě vyzvedl v co nejkratší době 

 V případě chronického onemocnění a alergických onemocnění u žáků a zaměstnanců školy 

s příznaky infekčního onemocnění (rýma, kašel..) je umožněn vstup do školy pouze v případě, 

prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzení od lékaře) 

 V případě zavedení distanční výuky mají žáci povinnost se této výuky účastnit po nastavení 

individuálních pravidel 

 Při vstupu do budovy /šatna 1. a 2. stupně/ jsou umístěny automatické bezkontaktní 

dávkovače s dezinfekcí a příchozí si dezinfikují ruce 

 Bezkontaktní dávkovače jsou umístěny na hlavních chodbách pro dezinfekci v průběhu dne 

 Žáci byli poučeni o zásadách osobní a respirační hygieny, po umytí rukou se utírají do 

jednorázových papírových ručníků 

 V průběhu dne je zajištěno větrání ve třídách (odpovídají jednotliví vyučující) a na chodbách, 

odpovídají jednotliví provozní zaměstnanci 

 Hygienická zařízení se dezinfikují minimálně 2x denně, provádí se dezinfekce klik, klávesnic, 

PC myší, počítačů, spínačů světel, baterií umyvadel, tlačítek u zásobníků mýdel apod. 

 Úklid a dezinfekce prostor, kde se pohybují žáci a zaměstnanci se provádí denně 

 

Na základě Manuálu k provozu škol  MŠMT ze dne 25. 8. 2020 a na základě Mimořádných 

opatření MZ ze dne 24. 8. 2020 zpracovala Mgr. Eva Valová, řed. školy 

http://www.zsblizkovice.cz/

