
Vnitřní opatření ředitele školy č. 2 ze dne 31. 8. 2020, 

o provozu škol a školských zařízení ve šk. roce 2020/21 vzhledem ke COVID-19 

 

 
1. Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti, nejsou stanovena 

závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu před budovou školy ani 

závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních ŠD. 

 

2. Zavedení povinnosti nosit roušky se řídí podle stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. 

semaforu. V případě, že bude okres zařazen do stupně pohotovosti II (oranžová barva), zavede příslušná 

krajská hygienická stanice povinnost nošení roušek ve společných prostorech škol a školských zařízení. Žák 

nebo zaměstnanec může nosit roušku i na základě vlastní vůle za dodržení souvisejících hyg. opatření. 

 

3. U výstupu ze šaten a před vstupem do školní jídelny jsou umístěny dezinfekční stojany s automatickým 

dávkovačem – zde si žák, zaměstnanec nebo návštěvník školy ruce vydezinfikuje.  

Ve třídách, na toaletách, v tělocvičně a dalších prostorách jsou k dispozici prostředky k průběžné denní 

dezinfekci nebo dávkovače s mýdlem a jednorázovými ručníky. Škola věnuje zvýšenou pozornost ev. 

infekčním příznakům, např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy apod. 

Žáku i zaměstnanci školy může být změřena tělesná teplota. 

4. Pravidelně a opakovaně provádí pedagogický/nepedagogický pracovník větrání učeben, chodeb, šaten, 

jídelny, tělocvičny a ostatních vnitřních prostor. V hodině i o přestávce probíhá intenzivní větrání, a to vždy za 

přítomnosti pracovníka školy. Žáci nesmí otevírat okna sami. 

5. Škola má povinnost zajistit oddělení žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních a 

zajistit pro něho dohled zletilé fyzické osoby. Izolovaný žák i osoba vykonávající nad ním dohled jsou 

vybaveni osobními ochrannými pomůckami. 

 

6. Postup školy v případě PODEZŘENÍ NA NÁKAZU COVID-19: 

o příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy, je-li současně 

přítomen jeho zákonný zástupce, dítě si hned odvede; 

o příznaky jsou patrné již při příchodu žáka, ale zákonný zástupce žáka není přítomen - tuto skutečnost 

neprodleně oznámit zákonnému zástupci a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte ze školy; 

žák se umístí do samostatné místnosti se zletilou osobou do doby, než dojde k jeho předání zákonnému 

zástupci.  

o příznaky se vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole - neprodleně dojde 

k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti a současně  

k informování zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy. 

Ve všech případech škola informuje zákonného zástupce o povinnosti telefonicky kontaktovat praktického 

lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

7. Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění, okamžitě informuje ředitelství, 

které zajistí dohled nad žáky, suplování, pokračování aktivity, a co v nejkratším možném čase, 

s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu 

tímto virem školu opustí. Pokud je zaměstnanci školy nařízena karanténa, v závislosti  

na aktuálním zdravotním stavu se podílí např. na distanční výuce nebo plní úkoly zadané zaměstnavatelem 

v souladu s ustanoveními zákoníku práce. 

 

8. Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Karanténa se týká okruhu 

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

protiepidemického šetření. Škola o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o 

případné úpravě způsobu vzdělávání neprodleně informuje žáky, zákonné zástupce nezletilých žáků a svého 

zřizovatele.   

 

9. Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je znemožněna osobní přítomnost ve škole více 

než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním 



způsobem. Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Žáci mají povinnost se 

distančně vzdělávat.  

 

10. Žákovi/zaměstnanci školy 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. 

 

11. Konání a účast na sportovních, kulturních a vzdělávacích akcích se přizpůsobuje aktuální 

epidemiologické situaci. 

 

12. Školní stravování se může poskytovat za níže uvedených doporučení:  

o hygiena a úklid podle stanovených pravidel, 

o důraz na nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před odebráním stravy,  

o neumožnit samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání 

samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty), 

o cizí strávníci si vyzvednout oběd z rampy u jídelny, do školní jídelny nevstupují. 

o mýt nádobí při dostatečně vysokých teplotách (mycí proces min. 60 °C). 

 

13. Školské služby – školní družina 

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

poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 

5 dnů provozu.  

14. Hygienická pravidla a úklid 

o úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně, 

o probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem žáků do školy,  

po zahájení vyučování a po odchodu ze školy po skončení vyučování,  

o vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně,  

o denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých žáci a zaměstnanci školy pohybují, 

o úklid povrchů a ploch se provádí na mokro s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají,  

o je kladen důraz na dezinfekci,  

o úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a 

předmětů,  

o škola zajistí praní prádla při dostatečně vysokých teplotách nad 60 °C.  

 

15. Obecná pravidla: 

o dodržování zásad osobní a provozní hygieny, skupinová izolace, event. sociální distance, 

o 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.  

o Všichni návštěvníci školy musí mít roušku, při vstupu provedou dezinfekci rukou. V prostorách se zdržují 

nezbytně nutnou dobu. 

16. Zákonní zástupci nedoprovází žáky až do šaten a budov školy. V případě návštěvy školy ze závažného 

důvodu, nenadálé situace je vstup umožněn pouze s rouškou. Po vstupu do budovy si vydezinfikují ruce. 

Upřednostňována bude vzájemná elektronická či telefonická komunikace.  

 

Vnitřní opatření ředitele školy č. 2, o provozu škol a školských zařízení ve šk. roce 2020/21 vzhledem  

ke COVID-19, je platné pro žáky a zaměstnance školy od 1. 9. 2020. V případě změn nařízení, platných 

v době vydání, bude opatření průběžně aktualizováno a vždy zveřejněno na internetových stránkách školy. 

 

 

 

Projednáno a schváleno na pedagogické radě 31. 8. 2020   PhDr. Oldřich Šik, MBA 

 

 



 
Aktualizace 09. 09. 2020: 

S účinností od 10. 09. 2020 se bod č. 2 mění a doplňuje takto: 

Všem osobám se s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje 

pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka 

nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. V případě budov škol a školských zařízení se zákaz 

vztahuje pouze na všechny společné prostory těchto budov, např. chodby a záchody. Žák bude mít u sebe 

každý den vlastní ochranný prostředek, který během vyučovací hodiny, zájmové činnosti či konzumace 

jídla vždy uloží do sáčku. Pokud žák ochranný prostředek zapomene, nahlásí tuto skutečnost 

pedagogickému dohledu nebo třídnímu učiteli ihned po příchodu do školy. 

 

Aktualizace 17. 09. 2020: 

S účinností od 18. 09. 2020 se bod č. 2 mění a doplňuje takto: 

Všem osobám se s účinností ode dne 18. září 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného 

opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, 

rouška, ústenka nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to: a) ve všech vnitřních prostorech 

staveb, mimo bydliště, b) v prostředcích veřejné dopravy.  

Žák bude mít u sebe každý den vlastní ochranný prostředek, který si při zpěvu, tělocviku a konzumaci 

jídla vždy uloží do sáčku. Pokud žák ochranný prostředek zapomene, nahlásí tuto skutečnost 

pedagogickému dohledu nebo třídnímu učiteli ihned po příchodu do školy. 

Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základní školy v budovách 

škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, mimo jejich společné prostory; a žáky, studenty a pedagogické pracovníky 

podle školského zákona v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného 

prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje). 

 



 
 


