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ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ 

MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ: 

 

 Dodržování zásad osobní a provozní hygieny. 

 Skupinová izolace, event. sociální distance. 

 Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory)1 a řádná respirační hygiena v závislosti 

na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti 

v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor. 

 Opakovaná edukace. 

 

 

POVINNOST NOSIT VE ŠKOLE ROUŠKY 

Povinnost nosit roušky ve škole nastane tehdy, když se zhorší epidemická situace. Opatření 

se bude vázat od druhého, oranžového stupeň rizika na takzvaném semaforu, který hodnotí 

okresy podle míry rizika nákazy nemocí COVID-19. (Nosit roušky bude nutné jen v okresech, 

které budou na pravidelně zveřejňované mapě rizika označené oranžovou nebo červenou 

barvou. Vedení školy bude průběžně sledovat republikový, resp. lokální vývoj situace v rámci 

systému semafor.) 
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POHYB ŽÁKŮ, ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A ZAMĚSTNANCŮ VE 

ŠKOLE 

 Vstup do budovy školy 
    • Zaměstnanci, zákonní zástupci a žáci s příznaky infekčního onemocnění nemohou do 

školy vstoupit. 

    • Pobyt zákonných zástupců a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení bude 

omezen, jednání budou probíhat ve vestibulu školy. 

    • Žáci si v co nejkratším čase po příchodu do budovy důkladně 20 až 30 sekund umyjí 

ruce teplou vodou a mýdlem a provedou dezinfekci rukou, a následně dodržují hygienu rukou 

po celou dobu svého pobytu ve škole. 

 

 V budově školy  

    • Dle možností školy bude minimalizován kontakt mezi žáky 1. a 2.stupně, a to s ohledem 

na způsob organizace výuky (dělení tříd do skupin, střídání učeben a pedagogů apod.). 

    • U vstupu do budovy školy, v každé učebně, hygienickém zařízení, u tělocvičny budou k 

dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem, které budou pod vedením 

pedagogického pracovníka žáci používat. 

    • Žáci budou používat ručníky na jedno použití. 

    • Bude zajištěno časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy. 

Větrání učeben se bude provádět opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během 

vyučovací hodiny.  

    • Bude probíhat průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem žáků do školy, 

po zahájení vyučování a po odchodu dětí ze školy po skončení vyučování. 

    • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení bude prováděna vícekrát denně.  

    • Denně se bude provádět důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a 

zaměstnanci školy pohybují.  

    • Úklid povrchů a ploch se bude provádět na mokro, s použitím dezinfekčního přípravku, 

koberce se vysávají.  
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    • Dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí se bude provádět 

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

umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce). 

    • Vyučující v PC učebně provedou desinfekci klávesnice, počítačové myši a pracovní 

plochy vždy na konci hodiny. 
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POSTUP ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY 

COVID-19 

 

   1. Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy 

školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný 

zástupce. 

    2. Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný 

zástupce nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a 

informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí a odchodu ze školy; pokud toto není 

možné, postupuje se podle následujícího bodu. 

    3. Příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole - 

neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné 

místnosti, nutná izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování 

zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy. 

    4. Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, o tom, že 

má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

 

VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA 

    • 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.  

    • 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 

    • 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 žáka zákonné zástupce a svého 

zřizovatele.  
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    • Oznámení o mimořádných situacích spojených s onemocněním covid-19 u žáka, budou 

předávány vedení školy prostřednictvím pedagogických pracovníků a zákonných zástupců 

 

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). Pokud k dohodě 

nedojde, není povinností zaměstnance po dobu karantény práci vykonávat, protože v  daném 

období je z pohledu právních předpisů v obdobné situaci jako v případě nemoci (hmotné 

zabezpečení zaměstnance: za prvních 14 kalendářních dní náhrada mzdy/platu ve výši 60 % 

redukovaného průměrného výdělku zaměstnance, od 15. kalendářního dne nemocenská).  

    • Pro ostatní pracovněprávní souvislosti platí ustanovení zákoníku práce. 

    • Pokud je 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. 

 

 

 

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. 

Tento dokument vstupuje v platnost dnem 14. 9. 2020. 

 

 

………………………………………..  

Mgr.,Bc. Marika Jelínková 

         ředitelka školy 

 


