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PROVOZ ŠKOLY VZHLEDEM KE COVID-19 (MANUÁL) 

Preventivní a protiepidemická opatření ve školním roce 2020-21 

 

- Pokud bude zavedena plošná povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest 

(rouška) v prostorách školy, je nutné je respektovat a dodržovat. Žáci v případě 

vyhlášení povinnosti budou nosit roušky (vlastní). Náhradní (jednorázové) roušky 

budou k dispozici ve škole pro případ zapomenutí či znehodnocení roušky (skříňka u 

bočního vchodu školy a v sekretariátu) 

- Pokud je žák/student nebo zaměstnanec školy v rizikové skupině, může podle svého 

uvážení pro svoji ochranu používat roušku či jinou ochranu nosu a úst s vyšším 

stupněm ochrany nebo respirátor a zachovávat sociální distanci.  

 

- Při zahájení školního roku třídní učitelé zaktualizují kontakty na všechny žáky 

vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců (telefonní čísla, e-maily) 

 

- Nutnost dodržování základních hygienických pravidel (osobní a respirační hygiena) 

- Dezinfekce rukou – při vstupu do budovy, v průběhu vyučování a přestávek, v době 

obědů jsou dezinfekční prostředky u hlavního vstupu do budovy, v šatnách, ve všech 

třídách, ve výdejně a na sociálních zařízeních 

- Bezpečné osoušení rukou – jednorázovými papírovými ubrousky 

- Intenzivní větrání učeben, šaten, výdejny obědů, prostor školy – zajišťují vyučující a 

THP zaměstnanci 

- Důkladný úklid všech místností 

 

Systém sdílení informací v případě onemocnění žáka nebo zaměstnance: 

- Aktuální oznámení o onemocnění se bude hlásit v sekretariátu školy – asistence 

školy, která předá oznámení ředitelce školy (v případě nepřítomnosti - zástupkyni) 

 

- Je nutné věnovat zvýšenou míru pozornosti možným příznakům 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.  

 

- Pokud se projeví některý příznak již v domácím prostředí, je nutné se chovat 

zodpovědně a zůstat doma. Je povinností každého předcházet vzniku a šíření 

infekčních onemocnění, včetně COVID-19 



Doporučený postup při zjištění (objevení) možných příznaků infekčního 

onemocnění: 

 

 příznaky jsou patrné již při příchodu žáka/studenta do školy  – žák/student není 

vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je 

přítomen jeho zákonný zástupce,  

 příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen 

zákonný zástupce nezletilého žáka – 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,  

 příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti  žáka/studenta ve škole; 

neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné 

místnosti, kterou je určena STUDOVNA nebo k jinému způsobu izolace od ostatních 

přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce nezletilého žáka s 

ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy; zletilý žák/student opustí v 

nejkratším možném čase budovu školy.  

 

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka 

nebo studenta 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 v případě nezletilého žáka. Při péči o nemocného nebo podezřelého z 

nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy. 

Prostor izolace musí být dobře udržovatelný a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný 

oknem. Pro účely izolace je vytipovaná a označená samostatná toaleta (dámská toaleta 

vyučujících-na konci chodby), která se nachází v blízkosti izolační místnosti a tato v 

době využití izolace nesmí být používána dalšími osobami.  

 

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.  

 

 Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-

19), školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších 

obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.  

 Žákovi/studentovi (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.  

 

 

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 nebo odboru hygieny dětí a mladistvých 

místně příslušné KHS. Seznam kontaktů je uveden na webových stránkách 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. Při svém rozhodování přihlíží mimo jiné k délce kontaktu, vzdálenosti osob, k 

zavedeným opatřením atd. Každá situace je jiná, protože každý kolektiv v sobě zahrnuje více 

proměnných – např. velikost školy, členění objektu (samostatná budova, pavilony), počet 

dětí/žáků/studentů ve třídě, způsob školního stravování, pobyt ve školní družině, v zájmových 

kroužcích, sportovní aktivity, způsob dopravy do školy a především místní epidemiologickou 

situaci.  

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

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

nezletilých žáků/studentů a svého zřizovatele.  

 

 

Distanční vzdělávání 
 

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo 

mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením 

MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než 

poloviny žáků/studentů alespoň jedné skupiny/třídy/. Prezenční výuka dotčených 

žáků/studentů přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky 

pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci/studenti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v 

prezenčním vzdělávání.  

 

Žáci a studenti mají povinnost se distančně vzdělávat.  

 

Je stanovena jednotná platforma Google Classroom, komunikační kanál a společná pravidla 

pro případ, pokud by v průběhu roku bylo nutné přejít na distanční způsob vzdělávání. Je 

aktualizovaný seznam důležitých kontaktů a jsou rozděleny role a zodpovědnosti jednotlivých 

osob, především v oblasti ICT podpory.  

 

 

Zaměstnanci školy 

Pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci školy, je možné, aby po domluvě mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem (je-li to organizačně a provozně možné) vykonával práci z 

jiného místa po dobu, kdy bude v karanténě (např. distanční výuka, příprava podkladů k 

výuce apod.); v tomto případě zaměstnanci přísluší plat (nebo mzda).  

 

Praktické vyučování  

Organizace a hygienická pravidla při praktickém vyučování se řídí pravidly provozu 

pracovišť, kde je praktické vyučování vykonáváno. Pokud nedojde k omezení provozu těchto 

pracovišť, není nutné omezovat rozsah praktického vyučování.  

 

Škola je vybavena:  
Čisticími a dezinfekčními prostředky – tak, aby nedošlo k výpadku po spotřebování zásob. Na 

koronavirus působí dezinfekční přípravky s virucidní aktivitou.  

Dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou s virucidní aktivitou – za účelem jejich 

průběžného doplňování do dávkovačů.  



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

školy v případě podezření na infekční onemocnění, včetně covid-19 (uložen v sekretariátu u 

lékárničky).  

Přiměřeným počtem roušek – pro žáky/studenty 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/studenta či 

zaměstnance školy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platnost od 27. 8. 2020 

 

Zpracovala: Mgr. Leona Machková v.r. 

ředitelka školy 


