
 
 

Hygienická opatření vzhledem ke COVID-19 

·    V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním COVID-

19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna 

aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS 

nebo plošně MZd. 

·     Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně 

COVID-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví 

tím, že je povinna zajistit „oddělení žáka, který vykazuje  známky akutního 

onemocnění, od ostatních žáků a zajistit pro něj dohled zletilé fyzické osoby (§7 

odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví). 

Provoz školy ve školním roce 2020/2021 
• Škola vhodným způsobem informuje o stanovených hygienických 

a protiepidemických pravidlech zaměstnance školy, žáky a jejich zákonné 

zástupce. ·    

• Škola průběžně žákům zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny, tedy že 

je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku (žáci si přinesou 

do školy) a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce. 

• Při vstupu do školy po přezutí provedou žáci a zaměstnanci dezinfekci rukou. 

• Žáci mají povinnost se pohybovat pouze na patře, ve kterém je umístěna jejich 

třída, chodby slouží jen pro přesun žáků. 

• Žáky odvádí na oběd vyučující.  

● Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy je, pokud to 

lze, omezen. V případě potřeby kontaktují zákonní zástupci vyučujícího 

telefonem, či mailem, schůzky se zákonnými zástupci ve škole je možné 

sjednávat pouze v čase od 15:00. 

• U vstupu do budovy školy, tělocvičně, jídelně, v každé učebně, hygienickém 

zařízení a šatnách jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách 

s dávkovačem. 



 
 

• Škola je vybavena bezkontaktním teploměrem – měření tělesné teploty žáků, 

popřípadě zaměstnanců školy v případě podezření na infekční onemocnění, 

včetně COVID-19. Tento teploměr je umístěn v lékárničce ve sborovně 2. 

stupně. 

• Rozvrh hodin jednotlivých tříd je nastaven tak, aby došlo k co nejmenšímu 

kontaktu různých skupin (rozložení vydávání obědů v delším čase, organizace 

školního klubu pro jednotlivé ročníky, umístění oddělení ŠD v různých 

prostorách školy). 

• Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně určenými 

čistícími prostředky s antivirotickými účinky.  

• Úklid tříd a společných prostor probíhá minimálně 1x denně určenými čistícími 

prostředky s antivirotickými účinky. Suchý úklid se provádí pouze u koberců 

v učebnách a kancelářích, a to 1x denně. 

• Pro izolaci žáka, který vykazuje příznaky infekčního onemocnění je vyhrazen 

prostor v přízemí budovy školy, kde s nasazenou rouškou setrvá do doby, než 

si jej zákonný zástupce vyzvedne. 

Pravidla pro nošení roušek ve škole 
● Při vstupu do budovy školy mají všichni nasazenou roušku chránící nos i ústa. 

● Roušky se používají ve všech společných prostorách (šatny, chodby, toalety, 

školní jídelna). 

● Ve třídě není nutné mít roušku nasazenou. 

● Ve školní jídelně se rouška sundává jen při konzumaci jídla. 

 

Postup při zjištění příznaků infekčního onemocnění 
• Při zjištění příznaků infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, 

horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, 

průjem, ztráta chuti a čichu apod.), postupuje škola následovně:  

o příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do 

budovy školy (to platí za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce), 



 
 

o příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen jeho 

zákonný zástupce – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci 

neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného 

vyzvednutí/převzetí/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 žáka do předem 

připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od 

ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce 

žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy. 

o Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce žáka o 

tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o 

dalším postupu.  

o Ve všech případech, kdy došlo v průběhu vyučování k izolaci žáka, provede 

pedagogický pracovník, který žáka umístil do izolace, zápis do sešitu: 

IZOLACE, který je umístěn v lékárničce ve sborovně 2. stupně. 

• Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně 

COVID-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím 

roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při 

podezření na nákazu tímto virem. 

• Žákovi (popřípadě 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, tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a 

dorost (u zaměstnanců školy lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo 

poskytovatel pracovnělékařských služeb. 

 


