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Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 

vzhledem ke covid-19 („Manuál“) 

 

1. ÚVOD 

 V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je 

škola povinna postupovat podle pokynů Krajské hygienické stanice (dále „KHS“) a dodržovat 

všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo 

plošně Ministerstvem zdravotnictví (dále „MZd“). 

 Organizace školy v závislosti na semaforu – platí obecná doporučení MZd podle 

jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti veřejného zdraví, tzv. semafor. Vedení školy 

průběžně sleduje republikový semafor, resp. lokální vývoj situace v rámci systému semaforu. 

 Škola je vybavena: 

 Čistícími a desinfekčními prostředky – antibakteriální mýdlo, desinfekce, jednorázové 

papírové ručníky a ubrousky, toaletní papír v uzavřených zásobnících. 

 Desinfekčními prostředky na desinfekci rukou s virucidní aktivitou – za účelem jejich 

průběžného doplňování do dávkovačů. 

 Bezkontaktním teploměrem – měření tělesné teploty dětí/žáků, popřípadě zaměstnanců 

školy v případě podezření na infekční onemocnění, včetně covid-19. 

 Přiměřeným počtem roušek – pro děti/žáky či zaměstnance školy s podezřením na 

výskyt covid-19, záložní roušky pro případ povinného zavedení nošení roušek ve 

společných prostorech školy – pro případ zapomenutí, nebo znehodnocení roušky. 

 

2. ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERTVEM 

ZDRAVOTNICTVÍ 

 Dodržování zásad osobní a provozní hygieny. 

 Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti na 

protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti 

ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor. 

Při realizaci konkrétních protiepidemických opatření má kompetence jak škola, tak místně 

příslušná KHS: 
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 Škola zajišťuje v rámci své kompetence např. desinfekci rukou, úklid prostor, 

dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné 

osoby atp. 

 Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na 

aktuální situaci a místní podmínky, např. nařizuje ohniskovou desinfekci, izolaci, 

karanténu, lékařský dohled, zvýšený zdravotnický dozor, krytí úst a nosu apod. 

 

3. OBECNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ K PROVOZU ŠKOLY 

 Školy zahájí školní rok 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se 

školskými právními předpisy. 

 Od dětí/žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o 

bezinfekčnosti. 

 Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí/žáků ve třídách, 

odděleních, či kurzech. 

 Není určeno, ani nařízeno nosit ve společných prostorách budovy školy roušky a jiné 

ochrany úst a nosu – další pravidla v této oblasti mohou být zaváděna v návaznosti na 

protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany 

veřejného zdraví – tzv. semafor, v návaznosti na protiepidemická opatření uložená 

místně příslušnou KHS, příp. na celostátní úrovni MZd. 

 Škola průběžně dětem/žákům i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady osobní 

hygieny a respirační hygieny, tedy, že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do 

jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce. 

 Pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy školy je omezen, 

pokud to jde. V přízemí budovy školy je vymezen bezpečný prostor po úroveň 

akumulačních kamen – k dispozici je bezoplachová desinfekce. V nutném případě 

vyřízení neodkladných věcí a žádostí je umožněn po domluvě s vedením školy vstup 

ke konkrétnímu vyučujícímu, nebo pracovníkovi školy. 

 Poznávací a výchovné programy, exkurze a výlety a kulturní a sportovní akce jsou 

povoleny v rozumné míře a počtu – budou uskutečněny po zvážení aktuální situace a 

vývoji epidemie a v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného 

stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor. To platí také u 

pobytů v přírodě, zahraničních výjezdů, nebo lyžařských a plaveckých kurzů. 

 

4. HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU 

 U vstupu do budovy školy, v každé učebně, jídelně, sociálním zařízení a prostorách 

družiny jsou k dispozici prostředky desinfekce rukou v nádobách s dávkovačem, nebo 

v zásobnících TORK systému. 

 Dítě/žák i zaměstnanec je povinen následně dodržovat hygienu rukou po celou dobu 

svého pobytu ve škole. 



 Učebny, šatny a ostatní využívané prostory školy budou průběžně a intenzivně větrány 

přirozeně čerstvým vzduchem. Větrání se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně 

o přestávce i podle potřeby během vyučovací hodiny. 

 K dodržení bezpečného provozu školy a v rámci preventivní hygieny je zajištěno 

bezpečné osoušení rukou jednorázovými papírovými ručníky – dítě nenosí do školy 

látkové ručníky. 

 Vyprazdňování odpadkových košů ve třídách, školní družině, u šatny, ve výdejně 

obědů a sociálním zařízení a košů na jednorázové ubrousky a ručníky probíhá 

minimálně jednou denně. 

 Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti/žáci a 

zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro s použitím 

desinfekčního prostředku, koberce se vysávají. 

 Důkladně je prováděna desinfekce povrchů nebo předmětů, které používá větší počet 

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

umyvadel, povrch lavic, židlí a stolů v jídelně, prkénka na toaletách a další) – podle 

konkrétních podmínek je toto prováděno několikrát denně. 

 

5. KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY covid-19 

 Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. 

Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je 

povinna zajistit oddělení dítěte/žáka kteří vykazují známky aktuálního onemocnění 

od ostatních dětí/žáků a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 

zákona o ochraně veřejného zdraví). 

 Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků příznaky 

infekčního onemocnění (jako např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, 

bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) 

– bude však těmto příznakům věnována zvýšená míra pozornosti a při jejich zjištění 

(objevení) je nutné volit následující postup: 

 Příznaky se vyskytnou a jsou patrné u dítěte/žáka v průběhu přítomnosti ve škole 

– neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené 

samostatné místnosti (ve škole je určena místnost kabinetu v přízemí budovy školy) 

nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně 

informování zákonného zástupce dítěte/žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí 

dítěte/žáka ze školy. Škola informuje zákonného zástupce dítěte/žáka, že má 

telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

 V izolaci pobývá osoba do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným 

zástupcem v případě dítěte/nezletilého žáka. Při péči o nemocného nebo 

podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i 

zaměstnancem školy. 

 Dítěti/žákovi, popřípadě zaměstnanci školy s přetrvávajícími příznaky infekčního 

onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického 



onemocnění (rýma, kašel aj.) je umožněn vstup do školy a následný pobyt pouze 

v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí – tuto skutečnost potvrzuje 

praktický lékař pro děti a dorost (u zaměstnanců školy lékař v oboru všeobecné 

praktické lékařství nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb).  

 

6. VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA NEBO ZAMĚSTNANCE 

ŠKOLY 

 Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS, ta provádí 

epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o 

protiepidemických opatřeních. V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu 

onemocnění covid-19 dříve, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru 

hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS. 

 V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly 

v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě 

protiepidemického šetření. 

 Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy 

stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání děti/žáky, zákonné 

zástupce nezletilých dětí/žáků a svého zřizovatele. 

 Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových 

nebo mimořádných opatření (např. mimořádným opatřením KHS nebo plošným 

opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve 

škole více než poloviny dětí/žáků alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/ kurzu. 

Prezenční výuka dotčených dětí/žáků přechází na výuku distančním způsobem. 

Ostatní děti/žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.  

 V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním 

způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti/žáci nejsou 

přítomni ve škole. Škola však bude udržovat alespoň částečně distanční vzdělávání 

dotčených dětí/žáků, a to na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na jejich 

individuální podmínky. 

 

7. DALŠÍ SOUVISLOSTI 

Školní stravování 

 Školní stravování se bude poskytovat běžným způsobem za dodržení 

základních hygienických návyků. 

 Budou zajištěny časové intervaly podle „Rozpisu tříd na stravování pro školní 

rok 2020/2021“, který je umístěn v místnosti školní výdejny. 

 Bude zajištěna pravidelná hygiena, desinfekce a úklid mezi jednotlivými 

skupinami a třídami. 



 Bude kladen důraz na nutnost mytí (případně desinfekci) rukou před 

odebráním stravy. 

 Není umožněn dítěti/žákovi samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů 

z hromadných zásobníků a využívání samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, 

saláty). Druhý chod si v určeném a bezpečném počtu mohou děti/žáci sami 

vyzvednout u výdejového okénka v bezpečných odstupech. 

Školní družiny 

 Organizace školní družiny bude v plném časovém rozsahu od 6,15 do 7,50 hod 

(ranní provoz) a od 11,45 do 16,15 hod (odpolední provoz). 

 Školní družina poskytne návštěvu při maximální kapacitě obsazení v počtu 30 

dětí/žáků. Organizace umožní návštěvu dětí/žáků ze všech tří tříd školy 

v jednom oddělení za dodržení bezpečného provozu a zásad dodržování 

hygienických návyků. 

 Ve školní družině stanoví ředitel školy úplatu poměrně poníženou podle délky 

omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu 

více než 5 dnů provozu. 

 Ředitel má podle školského zákona pravomoc rozhodnout o snížení nebo 

prominutí úplaty v závislosti na situaci i v jiných případech. 

 

V Bohousové dne 25. 8. 2020   _________________________________ 

        Mgr. Bc. Petr Skulbaševský 

         ředitel školy 

 

 


