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OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ COVID-19 
V souvislosti s opatřeními proti šíření COVID-19 , v návaznosti na manuál MŠMT a hygienické 
zásady KHS ve Zlíně jsou pro školu stanovena tato pravidla: 

1. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.  

Pokud se u dítěte, žáka projeví známky onemocnění při příchodu, nebo během pobytu v MŠ/ 
ZŠ, je povinen zákonný zástupce nebo jím pověřené osoby neprodleně po výzvě pedagoga 
dítě ze školy převzít a navštívit lékaře. Jestliže se bude jednat o podezření na COVID-19, dítě, 
žák bude do příjezdu zákonných zástupců izolováno od ostatních dětí (dítě MŠ v kuchyňce 
MŠ a žák ZŠ v ředitelně), kde bude v péči pověřeného pedagogického pracovníka. Ihned bude 
poskytnuta rouška dítěti/žákovi i zaměstnanci, který je pověřen péčí. Zákonný zástupce v 
tomto případě musí telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším 
postupu. 
 
2. Dítěti/žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního či alergického onemocnění (kašel, 
rýma), je umožněn vstup do školy pouze v případě, pokud bude písemně prokázáno, že 
infekční nemocí netrpí. 

3. Při vstupu do budovy (na hlavní brance) je k dispozici dezinfekce na ruce s dávkovačem. 
Používejte ji pravidelně před vstupem do budovy. Ihned po příchodu do školy si každé 
dítě/žák 20 – 30 sekund umyje ruce teplou vodou a tekutým mýdlem. Na osoušení rukou 
používá každé dítě v mateřské škole svůj oddělený textilní ručník a žák v základní škole 
jednorázové papírové utěrky. 

4. Úklid, větrání a dezinfekce prostor školy probíhá dle nařízení několikrát denně. 

5. Po dobu platnosti opatření proti Covid-19 si děti/ žáci nebudou samostatně nalévat pití, 
chystat kompoty a saláty, ani rozdávat příbory. V jídelně je předem stanovený čas oběda 
pro jednotlivé třídy a při stravování budou dodržovány 1,5 - 2 metrové rozestupy.  

6. Pro výdej jídla první den nemoci dítěte/ žáka je vyhrazený čas 11:15 – 11:30 hod. Vstup do 
jídelny v tomto období není veřejnosti umožněn. 

6. V období šíření Covid-19 je zakázáno nosit do MŠ i ZŠ hračky! 

V Rymicích dne 31. 8. 2020                                                Mgr. Lenka Veselá, ředitelka školy 
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