
Hygienická opatření v Základní škole Valašské Klobouky 

Od začátku školního roku 2020/2021 je nutno ve škole dodržovat zvýšená hygienická a 

protiepidemiologická opatření dle pokynů KHS Zlín, MZd a MŠMT. 

Základní stanovená hygienická a protiepidemická opatření: 

U každého vstupu do školy jsou na stěnách umístěny nádoby s dezinfekcí, kterou všichni žáci, 

zaměstnanci i ostatní návštěvníci školy použijí ihned po vstupu do budovy. 

Dávkovače s dezinfekcí jsou umístěny rovněž u vstupu do tělocvičny a jídelny.  

Dávkovače s dezinfekcí i dezinfekčním mýdlem jsou v každé kmenové třídě, v odborných 

pracovnách a na toaletách.  

Několikrát denně proběhne dezinfekce povrchů a předmětů, které používá větší počet lidí 

(např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, 

splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce). 

Pedagogičtí pracovníci dohlédnou na to, aby si žáci pravidelně umývali ruce po celou dobu 

svého pobytu ve škole.  

Žáci minimalizují kontakty se svými spolužáky během přestávek.  

Povinnost nosit roušku či respirátor se pro žáky a zaměstnance školy řídí aktuálními pokyny 

nadřízených státních orgánů a institucí. Není-li tato povinnost nařízena, je nošení roušky či 

respirátoru na vlastním uvážení každého.  

Ve třídách a na chodbách se bude pravidelně a intenzivně větrat. 

V jídelně nebude fungovat samoobslužný systém, všichni strávníci dostanou příbor, jídlo i pití 

přímo na tác. Prostory školní jídelny budou pravidelně dezinfikovány. 

Žádáme rodiče, aby nepouštěli do školy děti s příznaky respiračního onemocnění či zvýšenou 

teplotou. Pokud se u dítěte projeví příznaky onemocnění, jsou rodiče povinni odvést své dítě 

ze školy a kontaktovat dětského lékaře.  

Při nenadálé nevolnosti se žák obrátí na jakéhokoli zaměstnance školy, který bude postupovat 

dle vydaných pokynů. 

Prosíme rodiče i další návštěvníky školy, aby navštěvovali školu jen v nezbytném případě, 

nejlépe po předchozí domluvě. Z preventivních důvodů je prosíme, aby kromě dezinfekce u 

vstupu do budovy používali také roušku.  

 

Ve Valašských Kloboukách, 31. 8. 2020 

RNDr. Ivana Sedláková, statutární zástupkyně ředitele 


