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Organizace školy ve školním roce 2020/2021 
PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020-21 VZHLEDEM KE COVID-19 
 
Provoz školy bude probíhat v souladu s hygienickým a protiepidemickým opatřením 
MŠMT, KHS a MZd. 
 
Hygienická pravidla: 

 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. 

 Opakovaná edukace. 

 
Provoz školy: 

 Je kladen důraz na zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat do 

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

 Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit – rýma, kašel, dušnost, 

bolest v krku, pocit škrábání v krku, ztráta chuti a čichu. 

 Zákonní zástupci žáků a další osoby přicházející do školy vstupují do budov školy pouze 

v nejnutnějších případech.  

 Žáci vstupují a opouštějí budovu sami. 

 Komunikace se zaměstnanci školy je možná vždy na základě telefonní nebo E-mailové 

domluvy. 

 Pohyb na chodbách o přestávkách je omezen.  

 Aktivity jiných subjektů (kroužky), které jsou organizovány v prostorách školy, jsou 

organizovány tak, aby byl minimalizován kontakt účastníků aktivit realizovaných těmito 

subjekty s žáky, kteří se aktivity nezúčastňují a se zaměstnanci školy. To vše za dodržování 

protiepidemických opatření. 

 
Hygienická pravidla a standard úklidu: 

 U vstupu do budovy školy, v každé učebně, oddělení, hygienickém zařízení, u tělocvičny jsou 

k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. 

 V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce 

teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně 

dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. 

 Probíhá časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy. Větrání 

učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací 

hodiny.  

 Osoušení rukou je zajištěno na WC a v učebnách ručníky na jedno použití. 

 Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá nejméně dvakrát denně. 

 Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem žáků do školy, po 

zahájení vyučování a po odchodu žáků ze školy po skončení vyučování.  

 Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.  
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 Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých žáci a zaměstnanci školy 

pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního 

přípravku, koberce se vysávají. 

 Dezinfekci povrchů nebo 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) se provádí nejméně dvakrát denně.  

 Škola je vybavena čisticími a dezinfekčními prostředky – tak, aby nedošlo k výpadku po 

spotřebování zásob, dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou s virucidní aktivitou, 

bezkontaktním teploměrem, přiměřeným počtem roušek – pro 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 

žáka či zaměstnance školy.  

 
Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid – 19: 

 Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy za 

podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce. 

 Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce žáka – 

škola tuto skutečnost oznámí zákonnému zástupci neprodleně a informuje ho o nutnosti 

bezodkladného vyzvednutí/převzetí/ a odchodu ze školy. 

 Pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu: 

o příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně 

dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti 

a současně informování zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné 

vyzvednutí žáka ze školy.  

 Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky 

kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.  

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

Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky 

touto osobou i zaměstnancem školy.  

 V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu 

obecně považována hodnota do 37 °C.  

 V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS 

nekontaktuje.  

 Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického 

onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze 

v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí /vydá lékař pro děti a dorost, lékař v oboru 

všeobecné lékařství nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb/.   

 
Školní družina 

 V rámci provozu školy nelze zajistit, aby byla oddělení školní družiny tvořena pouze žáky 

jedné třídy. Tímto se zvyšuje riziko karantény pro větší část žáků, pokud se vyskytne 

v kolektivu pozitivní jedinec, čímž může karanténa zasáhnout do různých tříd a ročníků.  
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Úplata ve školní družině 
 Pokud je určitému žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho 

omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí. 

 Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, stanoví ředitel školy 

úplatu ve školní družině poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, 

je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu. 

 
 
 
 
V Mistřicích 31. 8. 2020 
 
Mgr. Vladimíra Hrdinová v.r. 
 
 
 
  


