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Podmínky o provozu školy od 1.9.2020, určené k ochraně zdraví 

žáků a pracovníků školy, stanovené k realizaci výuky 

docházkovou formou do budovy školy 

 

Hygienická opatření 

- v reakci na aktuální změny je používání osobních ochranných prostředků (roušky, 

respirátory) povinné ve všech společných prostorách školy (chodby, WC, šatny, ve frontě na 

oběd apod.). Škola umožní užívání těchto prostředků dle osobního zvážení žáků a 

zaměstnanců školy i v učebnách. Je připravena v případě potřeby tyto prostředky poskytnout. 

- škola zajištuje úklid a dezinfekci všech prostor budovy školy  

- u vstupu do školy, v učebnách, v jídelně i dalších prostorách jsou k dispozici dezinfekční 

prostředky k dezinfekci rukou 

- úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.  Je kladen zvýšený důraz 

na dezinfekci povrchů, používaných více osobami (kliky dveří, baterie umyvadel, 

splachovadla apod.) 

- dle možností bude prováděno pravidelné větrání učeben a společných prostor. 

 

Vstup do budovy a zásady pobytu v budově školy  

- při vstupu do budovy je nutné provést dezinfekci rukou  

- osoby s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům covid-19 

(zvýšená teplota, kašel, ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí 

do budovy školy vstoupit.  

- cizím osobám, rodičům či doprovázejícím osobám je vstup do budovy školy zakázán. 

Výjimku může za určitých podmínek stanovit ředitel školy.  

- po příchodu do budovy školy si každý žák důkladně umyje 20-30 sekund ruce teplou vodou, 

mýdlem, popřípadě provede dezinfekci. Hygienu rukou dodržuje po celou dobu pobytu ve 

škole. Zvláště pak po návštěvě toalet. Pedagogičtí pracovníci a zaměstnanci školy dohlíží a 

dbají na dodržování hygienických zásad žáků. 

- hlášení onemocní dítěte a jeho omlouvání provádí zákonný zástupce třídnímu učiteli.  

 

Školní stravování  



Škola neumožní samoobslužný výdej jídel. Dle možností zajistí vydávání obědů v uvedeném 

čase tak, aby byly odděleny jednotlivé skupiny a třídy. Žáci budou upozorněni na zvýšený 

důraz na mytí a dezinfekci rukou před odebráním stravy. Cizím osobám (i zákonným 

zástupcům) nebude umožněn vstup do školní jídelny. 

Školní jídelna bude respektovat zásady správné výrobní a hygienické praxe.  

 

Úplata za školní družinu a školní kroužky 

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, platí následující: 

Ředitel školy stanoví úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení 

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

 

Mimořádná opatření 

V případě podezření na výskyt nákazy covid-19:  

- Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy a je přítomen jeho zákonný 

zástupce, nebude žák do budovy školy vpuštěn.  

- Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný 

zástupce – bude žák umístěn do izolace a o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy 

bude informován zákonný zástupce.  

- Pokud se příznaky vyskytnou a jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; 

neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti, 

nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole. Současně budou 

informováni zákonní zástupci žáka s ohledem na jeho bezodkladné vyzvednutí ze školy. 

- v případě návratu žáka do třídního kolektivu je nutné, aby zákonný zástupce předložil 

třídnímu učiteli čestné prohlášení o jeho zdravotním stavu žáka (zde). 
 

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

kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

Škola vyčlenila samostatnou místnost pro případ izolace. V izolaci pobývá osoba až do 

odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem v případě žáka. Při péči o 

nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto 

osobou i zaměstnancem školy.  

 

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

nekontaktuje.  

 

Škola doporučuje zákonným zástupcům, aby v případě podezření na infekční onemocnění 

nebo příznaky s tím spojené neposílali děti do třídních kolektivů. 

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního 

onemocnění.  

Pokud u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo 

chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost. Těmto 



žákům bude umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li výše uvedeným potvrzením, 

že netrpí infekčním onemocněním. Toto potvrzení předá třídnímu učiteli při vstupu do školy.  

V případě výskytu onemocnění covid-19 a na základě mimořádných opatření je škola 

připravena přejít částečně nebo celkově na distanční vzdělávání žáků. 

Bližší informace naleznete v manuálu MŠMT. 

 

        Mgr. Pavel Dittrich 

               ředitel školy 

 


