
PROVOZ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM  KE COVID-19 

 

Tento manuál vychází z doporučení MŠMT, vydaného 19. srpna 2020. 

 

OBECNÉ INFORMACE: 

• Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se 

školskými právními předpisy. 

• Od dětí se před prvním příchodem do školy nebude vyžadovat prohlášení o 

bezinfekčnosti.  

• Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí do budovy 

školy a pohybu osob před budovou školy.  

• Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí ve třídách či školní 

družině. 

• Od 1. září 2020 se nepředpokládá zavedení plošné povinnosti nošení ochranných 

prostředků dýchacích cest (dále jen „rouška“) ve školách. Děti tedy ve všech 

prostorách školy roušku mít nemusejí. Zavedení roušek v průběhu školního roku může 

nařídit stát v případě nepříznivého vývoje v našem okrese, tzv. semafor. 

• Soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020/2021 nebudou MŠMT vyhlášeny. 

• Škola průběžně dětem zdůrazňuje 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.  

• Z doporučení MŠMT naše škola v letošním školním roce omezí konání těch aktivit, 

které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při 

nich ke koncentraci vyššího počtu lidí (např. kulturní akce v obci, sportovní akce aj.). 

Dále škola zváží účast dětí na mimoškolních akcích a výletech v závislosti na situaci ve 

společnosti a zdravotních rizicích s tím spojených. 

• Kroužky nejsou zakázány, nicméně MŠMT doporučuje zvážit jejich realizaci a v případě, 

že kroužky realizovány budou, doporučuje zvážit nastavení podmínek tak, aby se 

minimalizovala možnost přenosu nákazy. Proto se děti v početnějších skupinách 

kroužků budou střídat po 14 dnech. 

• Školní družina bude mít od letošního školního roku dvě oddělení. Provozní doba 

družiny bude prodloužena do 15:45 hodin a nově bude k dispozici i žákům 4. a 5. 

ročníku. Vedoucí vychovatelka obešle zákonné zástupce rodičů a bude je informovat 

o zařazení dítěte do oddělení.  

 



HYGIENICKA ÚPRAVIDLA A STRANDARDY ÚKLIDU: 

• U vstupu do budovy školy budou žákům poskytnuty prostředky k dezinfekci rukou. 

Tuto dezinfekci děti vzhledem k intenzivnímu působení na kůži dále v učebnách 

nepoužívají. Mohou využívat dezinfekci vlastní, pokud si to budou přát. 

• V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje 

ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači a následně dodržuje hygienu rukou po celou 

dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu dohlíží. 

• Škola zajistí časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy, a 

to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Větrání učeben se provádí opakovaně, 

krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.  

• Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně, stejně tak průběžné 

větrání šatních prostor. 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 

(např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, 

splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce).  

• Školní jídelna respektuje zásady správné výrobní a hygienické praxe a zajistí mytí 

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

 

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19  

• Pokud jsou při příchodu dítěte do školy patrné příznaky infekčního oddělení (kašel, 

teplota, nevolnost) a dítě přijde se zákonným zástupcem, dítě nebude vpuštěno do 

budovy školy a odchází se zákonným zástupcem domů. 

• Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu dítěte do školy a není přítomen zákonný 

zástupce dítěte, škola tuto skutečnost neprodleně oznámí zákonnému zástupci, který 

si zajistí co nejrychlejší vyzvednutí dítěte ze školy. Do té doby škola neprodleně 

poskytne dítěti roušku a umístí jej do předem připravené samostatné místnosti za 

dohledu předem určené osoby. 

• Taktéž škola bude postupovat, pokud se u dítěte vyskytnou příznaky v průběhu 

vyučování. 

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

kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.  

• U chronicky nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel 

potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění. Po 

odevzdání lékařského potvrzení je dítěti umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení 

se odevzdává pouze jednou.  



VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA NEBO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY  

• Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS (Krajská 

hygienická stanice).  V případě, že se ředitelka školy dozví o výskytu onemocnění covid-

19 od zákonného zástupce dříve, kontaktuje sama 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.  

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

stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání zákonné zástupce 

nezletilých žáků a svého zřizovatele.  

• Škola poskytne vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových 

nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní 

přítomnost ve škole více než polovině žáků alespoň jedné třídy.  Ostatní žáci, kterých 

se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Distanční vzdělávání škola 

detailně popíše ve Školním řádu školy. 

• Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.  Škola je povinna přizpůsobit distanční 

vzdělávání včetně hodnocení podmínkám dětí a jejich rodin. 

 


