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Hygienický manuál ke COVID-19: preventivní opatření na OEGP 
 

 Noste roušky! Ve společných prostorách školy platí povinnost nosit 

roušku. 

 Umývejte si ruce každou hodinu 30 sekund. 

 Dodržujte odstup. 

 Dodržujte tato pravidla nejen v celém školním areálu, ale i v ostatních 

oblastech Vašeho života. 

 “Chraňte sebe, chraňte mě.” 

 

Příjezd do školy 
Pro příjezd do školy platí pravidla chování stejná jako ve veřejném, tak i v soukromém 
prostoru: 

 Nosit respirátor v dopravních prostředcích 

 Dodržovat bezpečnostní odstup nejméně 2 metry od ostatních osob 
 

Vstup do budovy školy 
 Minimalizovat velké shromažďování osob před školou. 

 Vstup žáků/žákyň bude časově odstupňován. 

 Každá osoba se musí registrovat vstupní kartou nebo se zapsat do prezenční listiny 
(pozn.: Při odchodu z budovy je také nutné se odhlásit.). 

 Cizí osoba (rodiče a ostatní) smí vstoupit do budovy pouze po dohodnutí schůzky 
se zaměstnancem a musí mít roušku.  

 Značky na zemi pomohou zajistit nezbytný bezpečnostní odstup. 

 Kdo se cítí nemocný, neměl by chodit do školy. 

 Rodiče/zákonní zástupci zajistí, aby žákyně/žák měl/a ve škole roušku.  
 

Bezprostředně po vstupu do školy platí 
 Umývejte si ruce! Každý, kdo vstoupí do budovy, si důkladně umyje ruce vodou a 

mýdlem (min. 30 sekund). Alternativou je použití dezinfekce na ruce. Musíte ji 
nechat působit 30 sekund, aby byla účinná.  

 Všichni, kdo se pohybují ve školní budově, musí nosit roušky.  
 

Hygienická opatření pro osoby ve škole 
 Noste roušky! Ve vnitřní budově školy platí povinnost nosit roušku. 

 Doporučujeme, pokud je to možné, dodržovat co největší odstup.  

 Umývejte si ruce! Důkladné umytí rukou neplatí jen tehdy, když vcházíte do budovy, 
ale je třeba si ruce mýt vícekrát během dne, zvláště po smrkání, kýchnutí a kašlání, 
před přípravou svačiny, před jídlem a po použití WC atd.  
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Ve výuce 
 Doporučujeme, pokud je to možné, dodržovat co největší odstup.  

 Dodržujte stálý zasedací pořádek, který i bude zaznamenán. 

 Po každé učební jednotce by se mělo o přestávce větrat minimálně pět minut. 20 
minut po začátku hodiny by se mělo větrat 5 minut. 

 Doporučuje se, aby dveře a/nebo okna zůstávaly stále otevřené, aby docházelo 
k pravidelné cirkulaci vzduchu. V každé místnosti jsou také instalovány ventilátory 
dezinfikující vzduch. 

 Vyvarujte se společného používání předmětů.  
 

Přestávky 
 Během pětiminutové přestávky žákyně/žáci zůstávají ve třídě. Doporučuje se, 

aby velké přestávky trávili žákyně/žáci na čerstvém vzduchu. Prostor na 
chodbě je stísněný, promíchání žákyň/žáků je třeba omezit.  

 

Zaměstnanci   
 V jednotlivých kabinetech je třeba dodržovat odstup. 

 Konzultační hodiny a rozhovory s rodiči lze vést telefonicky nebo pomocí jiného 
digitálního média. 

 

Administrativní prostory (včetně kabinetů a sborovny) 
 Žákyně/žáci a externí osoby do těchto prostor nemají přístup. 

 Pokud někdo před těmito místnostmi čeká, musí dodržet odstup. 

 Ve všech prostorech by se mělo každou hodinu alespoň pět minut větrat.  
 
 
 
V Praze 25.8 2021 
Mag. Isabella Haleš 


