
Základní hygienická pravidla a informace k provozu školy od 1. září 2021  

v souvislosti s povinností škol předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19 

 

Žáci a zaměstnanci 25. ZŠ a ZUŠ mají povinnost nosit roušku ve společných prostorách školy, 

při výuce v učebnách, v tělocvičně nebo na hřišti tato povinnost není.  

Ostatní osoby při vstupu do budovy školy použijí desinfekci rukou a po celou dobu své 

přítomnosti budou mít zakrytá ústa a nos. 

Rodiče žáků 25. ZŠ a ZUŠ žádáme, aby doprovázeli své děti pouze k hlavnímu vchodu,  

do šaten nebo do tříd zvládnou děti už dojít samy. 

Prvňáčky můžou doprovodit do tříd první školní den maximálně dvě osoby u jednoho dítěte. 

Preventivní testování žáků proběhne ve třídách 1., 6. a 9. září 2021 (prvňáčci až 2. září).  

Netýká se žáků s dokončeným očkováním nebo do 180 dnů od prodělané nemoci covid-19. 

Většina zaměstnanců školy má řádně dokončené očkování, ostatní mají povinnost testování. 

Žáci i zaměstnanci, kteří nesplňují jednu z výjimek a nedoloží negativní výsledek svého Ag 

nebo PCR testu, jsou povinni v období screeningového testování dodržovat tato opatření: 

rouška/respirátor po celou dobu pobytu ve škole, dodržování rozestupu především při 

konzumaci pokrmů a nápojů, užívání vyčleněných toalet a další (dle manuálu MŠMT). 

Ve škole bude častěji probíhat úklid a desinfekce povrchů nebo předmětů, které používá větší 

počet lidí, v učebnách se bude opakovaně během dne větrat a důraz bude kladen na hygienu 

rukou. Ve školní jídelně budou zpřísněná pravidla při výdeji obědů (bez samoobsluhy). 

Při zjištění příznaků infekčního onemocnění u žáka nebo zaměstnance zajistí škola tento 

postup: izolace od ostatních přítomných ve škole, v případě žáka informování jeho zákonného 

zástupce, zaměstnanec opustí v nejkratším možném čase budovu školy. 

Další opatření po 9. září 2021 budou nastavena dle aktuální situace a nařízení KHS. 

Aktuální a podrobnější informace budou průběžně zveřejňovány na webu školy. 

Vážení rodiče, milí žáci, děkuji vám, že respektujete výše uvedená pravidla, kterými se snažíme 

zajistit pro všechny bezpečné prostředí a zároveň zachovat normální provoz školy. 
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