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a tělovýchovy ze dne 24. 8. 2020 

 
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům 
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní 
infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.  

 
 
PROVOZ ŠKOLY A ŠD 
 
Obecné informace: 

 Nošení roušky není pro žáky ani učitele povinné. 

 Rodiče a další návštěvníci MŠ v prostorách školy roušky mají. 

 Při zahájení školního roku třídní učitelé aktualizují kontakty na všechny účastníky 

vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců dětí a žáků (telefonní čísla  

a e-maily) a rovněž tak je aktualizují všichni zaměstnanci školy u hospodářky školy. 

 Ve škole je zřízen systém sdílení informací - onemocnění žáka nebo zaměstnance se 

hlásí zástupkyni a je stanoveno jednotné místo, kde se budou zveřejňovat aktuální 

oznámení – sborovna. K rychlému sdílení informací využíváme e-mail.  

 Učitelé průběžně dětem/žákům školy zdůrazňují zásady osobní a respirační hygieny, 

tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně 

vyhodit a následně si umýt ruce. 

 Žádná osoba (žák, zaměstnanec, návštěva) s příznaky infekčního onemocnění 
nemůže do školy vstoupit.  

 Divadla, akce v uzavřených prostorách, kroužky a výlety, při kterých se musí využít 
MHD, jsou do odvolání zrušeny. 
 

HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU 
 

 U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/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. Škola na 
nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje. 

 Často a intenzivně větráme učebny a ostatních využívaných prostory školy. Větrání 
učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně.  

 Je zajištěno bezpečné osoušení rukou ručníky na jedno použití. V mateřské škole lze 
používat také textilní ručníky.  

 Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.  

 Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.  

 Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci 
školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím 
dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.   



 Je kladen důraz na dezinfekci (provádět ji podle konkrétních podmínek několikrát 
denně) 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). Nutné je vyhnout se alergenním 
prostředkům.  

 Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění 
a dezinfekce povrchů a předmětů.  

 Škola výslovně určí, kdo, kdy, kde, co a čím bude čistit a dezinfikovat. Uklízečky zajistí, 
aby se přípravky používaly podle pokynů výrobce uvedené na etiketě (vhodnost pro 
povrch, typ působení, způsob aplikace, koncentrace, kontaktní čas atd.). 

 Škola pere prádlo při dostatečně vysokých teplotách nad 60 °C. Z důvodu minimalizace 
šíření viru vzduchem se použité prádlo neprotřepává, jeho třídění se provádí ve 
vyčleněné místnosti. Neskladuje společně čisté a použité prádlo.  

 Zaměstnanci školní jídelny i výdejny respektují zásady správné výrobní a hygienické 
praxe. Nádobí se myje při dostatečně vysokých teplotách (mycí proces min. 60 °C). Při 
ručním mytí zajišťujeme finální oplach vodou o teplotě min. 85 °C.  

 
ŠKOLA JE VYBAVENA: 

 Dostatečným množstvím čisticích a dezinfekčních prostředků s virucidní aktivitou. 
Uklízečky zajišťují doplňování zásob, dále zajišťuje, aby na etiketě přípravku byla 
uvedena účinná koncentrace dezinfekčního přípravku a čas působení. Průběžně 
doplňuje virucidní přípravky do dávkovačů.  

 Bezkontaktním teploměrem – měření tělesné teploty žáků popřípadě zaměstnanců 
školy v případě podezření na infekční onemocnění, včetně covid-19. 

 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.  

 
 
KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19  

 Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. 
Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny 
zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, 
od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 
zákona o ochraně veřejného zdraví).  

 Škola v případě zjištění (objevení) příznaků 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 takto: 

o Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn 
do budovy školy; v případě, že je přítomen jeho zákonný zástupce, 

o příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; 
vyučující mu ihned poskytne roušky a umístění do předem připravené 
samostatné místnosti (psychologie u 1. třídy) nebo k jinému způsobu izolace 
od ostatních přítomných ve škole a současně informuje 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 žák do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o nemocného 
nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou 
i zaměstnancem školy. Prostor izolace  je v bezprostřední blízkosti koupelny, která je 
vybavena dávkovačem mýdla, teplou tekoucí vodou a papírovými ručníky. 

 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 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.   

 
VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA NEBO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY 

 Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta sdělí 
škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních.   

 V případě, že se ředitelka školy dozví o výskytu onemocnění covid -19 dříve, kontaktuje 
ona KHS.  

 Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy 
stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky, zákonné zástupce 
nezletilých žáků a svého zřizovatele. 

 Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových 
nebo mimořádných opatření znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny 
žáků alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/. Mateřské školy poskytují vzdělávání 
distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za 
předpokladu, že chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy. V ostatních případech 
škola nemá povinnost poskytovat vzdělání distanční způsobem. 

 Distanční vzdělávání včetně jeho hodnocení bude upravovat školní řád. 
 

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY  

 Pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci školy, je po dohodě s ředitelkou možné, 
aby vykonával práci z jiného místa po dobu, kdy bude v karanténě. Pokud k dohodě 
nedojde, není povinností zaměstnance po dobu karantény práci vykonávat, protože 
bude v obdobné situaci jako v případě nemoci. 

 Pokud je zaměstnanec v rizikové skupině, může pro svoji ochranu nosit roušku,… 
 
DALŠÍ SOUVISLOSTI 
  Školní stravování 

 Hygiena a úklid se provádí podle pravidel stanovených v předchozím textu.  

 Klademe důraz na nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před odebráním stravy.  

 Není umožněn samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků 
a samostatné nalévání polévky. 

  
  Úplata za vzdělávání a stravování  

 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 u škol 
a školských zařízení veřejných zřizovatelů následující: 

o V MŠ stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle 
délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení 
provozu více než 5 dnů provozu, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje 
vzdělávání distančním způsobem. 

 
 

V Praze dne 28 .8. 2020    Mgr. Pavlína Čuřínová 
ředitelka školy 


