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Stručná pravidla pro dodržování preventivních opatření před nákazou koronavirem 

Žádám všechny osoby pohybující se ve škole, zejména pak žáky a učitele školy, aby dodržovali 

následující pravidla: 

1. Ve všech prostorách školy mají učitelé i žáci/žákyně povinnost nosit roušku, a to jak při 

pohybu v prostorách školy, tak během vyučování. Čistá rouška musí zakrývat ústa a nos. 

Roušky musí být v souladu s vládními pokyny. Jedná se o bavlněné roušky, které je třeba 

pravidelně prát, nebo jednorázové respirátory N95 a jednorázové chirurgické masky. 

Ochranný štít může nosit jen učitel během výuky jazyků, pokud by žáci měli vidět ústa učitele.  

2. Při komunikaci s různými osobami zachovávejte sociální distancování. Je doporučená 

vzdálenost 2 m. 

3. Používejte dezinfekční roztoky, několikrát denně si myjte ruce, zejména před jídlem. 

4. Žádám žáky/žákyně, aby výše uvedená nařízení dodržovali i v relaxační zóně, zejména aby 

omezili kontakty mezi třídami. Pokud zjistíme, že je toto nařízení porušováno, relaxzónu 

uzavřeme. 

5. Obědové pauzy doporučujeme trávit v učebnách, kde mají třídy výuku. 

6. Žáky žádám, aby po skončení výuky omezili pobyt v prostorách školy a co nejdříve šli domů. 

Výjimku mají žáci, kteří čekají na dopravní spoj. Ti mohou k čekání využít některá 

z odpočívadel po škole. 

7. Ve školní jídelně musí třídy dodržovat rozpis pro výdej oběda ve třídě, který je uvedený na 

každý den v suplování. Dozorující učitel má právo vykázat ty třídy z chodby jídelny, které 

rozpis nedodrží. V jídelně byl snížený počet stolů tak, aby byly dodrženy odstupy mezi žáky. 

Na dobu konzumace oběda si mohou žáci/žákyně roušku sundat. Pro tento případ je vhodné 

roušku umístit do sáčku a do kapsy a roušku nepovalovat po stole. 

8. Žáci, kteří se budou učit distančně, mají také právo na odběr oběda. V tom případě ale 

žák/žákyně nemůže konzumovat jídlo v jídelně, musí jej odebrat do jídlonosiče 

a zkonzumovat doma. 

Děkuji všem za to, že budeme společně pravidla dodržovat. Jen tak zajistíme, že se postupně vrátíme 

k „normální situaci“ a vánoce, že budou klidné a prožité ve zdraví. 

 

V Šumperku 30. 11. 2020                                                              Milan Maceček 


