
Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, 

příspěvková organizace 
 
 

 
 

Důležitá hygienická a organizační opatření: 
 
Cesta do školy 
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená případnými 
mimořádnými opatřeními.  
 
Vstup do budovy školy 

- Žáky před školou vyzvedává v předem stanovený čas pověřený pedagogický pracovník.  
- Vstup do školní budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv rodičům. To platí i při odchodu               

ze školy. 
- Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi            

skupinami. 
- Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách mimo třídu roušky. 
- Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.                

Vyhovující jsou látkové roušky. 
- Žáci nebudou využívat prostoru šaten - nepřezouvají se! 
- Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování,          

po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem         
k nevpuštění žáka do školy.  

V budově školy 
- Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor  budou            

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

- Na WC chodí žáci pouze se souhlasem pedagogického pracovníka - jednotlivě.           
Pedagogický pracovník hlídá jejich návrat do třídy - na WC se žáci nemají shlukovat. 

- Při přesunech budou dodržovány odstupy nejméně 1,5 m. 
- Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky. 

 
 
Ve třídě 

- Při vstupu do třídy musí každý žák použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí               
umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). 

- V průběhu vzdělávání a konzultací ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku             
s výjimkou situací, ve kterých dochází k blízkému kontaktu (skupinová práce) nebo když o            
nošení roušek rozhodne pedagog. 

- Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. 
- Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. 
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Podezření na možné příznaky COVID -19 

- Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům           
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní             
infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit!!! 

- Pokud žák vykáže během dne z některých možných příznaků COVID-19, bude umístěn           
do předem připravené samostatné místnosti a budou kontaktováni zákonní zástupci         
s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření se informuje krajská hygienická           
stanice. Ostatní žáky pak budou umístěni do jiné místnosti nebo bude změněna aktivita             
na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav          
indisponovaného žáka.  
 

 
Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování 

- Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.  
- Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití.  
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