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SEZNAM HYGIENICKÝCH PRAVIDEL ISŠ – COP VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ


Při prvním vstupu do školy žáci i zaměstnanci školy odevzdají podepsané čestné prohlášení. POZOR:
u nezletilých žáků musí být prohlášení podepsáno také zákonným zástupcem, je tedy potřeba si jej
připravit předem (možnost stažení na webových stránkách školy, v tištěné podobě na vrátnici
školy).



Žáci mají zákaz shlukovat se před školou a ve vestibulu školy. Musí dodržovat 2 metrové odstupy
v souladu s krizovými a mimořádnými opatřeními. Ihned po příchodu do školy půjdou žáci do
přidělené učebny.



Žáci budou rozděleni do skupin tak, aby bylo možné dodržovat hygienické rozestupy a stanovený
maximální počet žáků ve skupině – 15 (+ učitel). Ve třídách budou žáci rozesazeni po jednom
v lavici. Pokud to povaha výuky dovolí, žáci jsou povinni dodržovat bezpečné rozestupy i při výuce
odborného výcviku.



V prostorách školy platí povinnost nosit roušku. Při výuce o použití roušky rozhoduje učitel. Každý
žák bude mít s sebou každý den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení (použité roušky je
zakázáno odhazovat do odpadkových košů ve škole, žáci si je odnáší domů a až poté likvidují).



Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla – jejich nedodržování je důvodem
k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.



Na každé potravinářské učebně se postupuje dle platných HACCP.



Žáci jsou povinni si po každém konzultačním bloku umýt nebo vydezinfikovat ruce ve třídě. Ve
společných prostorách školy a učebnách budou k dispozici desinfekční prostředky. Každou hodinu
budou všechny třídy intenzivně větrány.



Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a jiní zaměstnanci školy nacházejí,
bude probíhat nejméně jednou denně.



Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá větší počet žáků, bude prováděna několikrát
denně konzultantem.



Provoz školy bude zajištěn od 7 do 14 hodin, následně bude probíhat úklid a desinfekce školy.



Po celou dobu přítomnosti ve škole jsou žáci povinni řídit se pokyny pedagogů a dalších
zaměstnanců školy.
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