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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) a řádná respirační hygiena v závislosti na
protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti
ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor.

Při realizaci konkrétních protiepidemických opatření má kompetence jak škola či školské
zařízení, tak místně příslušná krajská hygienická stanice (KHS):




Škola a školské zařízení zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci rukou, úklid
prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné
osoby atd.
Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na
aktuální situaci a místní podmínky, např. nařizuje ohniskovou dezinfekci, izolaci,
karanténu, lékařský dohled, zvýšený zdravotnický dozor, krytí úst a nosu, provádění
zdravotního filtru apod.

OBECNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ K PROVOZU ŠKOLY














Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se
školskými právními normami.
Od dětí/žáků/ se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o
bezinfekčnosti.
Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí/žáků do
budovy školy a pohybu osob před budovou školy. Přesto žádáme, aby rodiče či
doprovázející žáky do budovy školy nevstupovali a nechodili do prostor šatny v ZŠ.
Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí/žáků ve třídách a
odděleních.
Při zahájení školního roku škola bude aktualizovat kontakty na všechny účastníky
vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců dětí a žáků školy (telefonní čísla a emaily).
Škola bude vhodným způsobem informovat o stanovených hygienických a
protiepidemických pravidlech zaměstnance školy, děti/žáky a jejich zákonné zástupce
na svých webových stránkách.
Škola bude průběžně dětem/žákům školy zdůrazňovat 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.
Škola upozorňuje zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky infekčního
onemocnění nemohou do školy vstoupit.
Pobyt zákonných zástupců dětí/žáků a dalších cizích osob uvnitř budovy škol a
školského zařízení (školní družina) bude omezen na dobu nezbytně nutnou. Tato
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opatření se mohou měnit dle příslušných protiepidemických opatření vyplývajících z
tzv. semaforu.
Škola bude v průběhu školního roku zvažovat eliminaci aktivit, při kterých dochází ke
koncentraci vyššího počtu lidí (např. kulturní a sportovní akce více škol) v závislosti na
aktuální epidemiologické situaci podle „semaforu“ MZd.
Aktivity jiných subjektů, které budou organizovány v prostorách školy a nesouvisí se
vzdělávacím procesem (naplňováním ŠVP), budou organizovány tak, aby byl
minimalizován kontakt účastníků aktivit realizovaných těmito subjekty s dětmi/žáky
školy a zaměstnanci školy.
Škola zajistí řádné provětrání, úklid a dezinfekci všech užívaných prostor.

HYGIENICKÁ PRAVIDLA PRO ŽÁKY











U vstupu do budovy školy, v každé třídě/jídelně/oddělení/sociálním zařízení jsou
zajištěny řádně označeny prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
V co nejkratším čase po příchodu do třídy/oddělení si každý žák 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.
Pracovníci školy zajistí časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných
prostor školy. Větrání se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně na začátku i
během vyučovací hodiny.
Žádáme zákonné zástupce, aby vybavili své dítě/žáka rouškou (ústenkou, šátkem atd.)
pro zakrytí dýchacích cest, kterou budou mít s sebou pro případ změny zdravotního
stavu dítěte/žáka, příp. při výskytu koronaviru ve škole.
Žáci nejsou povinni používat roušky v prostorách školy a školského zařízení.
Škola zajistí bezpečné osoušení rukou, a to jednorázovými papírovými ručníky; v
mateřské škole mohou být použity také textilní ručníky.
Úklid a dezinfekce hygienických zařízení bude probíhat vícekrát denně.

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19
§ Školy mají 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 nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky
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.), ale je vhodné
těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné
volit tento postup:
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příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy – dítě/žák nebude 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 dítěte či 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 dítěte/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 a současně
informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné
vyzvednutí dítěte/žáka ze školy. Ve všech uvedených případech zákonný zástupce
telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným
zástupcem v případě dítěte/nezletilého žáka. Při péči o nemocného nebo podezřelého
z nákazy budou použity ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem
školy. Prostor izolace je dobře udržovatelný a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný
oknem. Prostor není průchozí do jiné využívané místnosti, která je mimo izolační
režim. Pro účely izolace je určená a označená samostatná toaleta.
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.

§ Dítěti/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 (doložené lékařské potvrzení).

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.
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.
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Škola bude neprodleně informovat o vzniklé situaci a následných krocích v provozu
školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání děti/žáky zákonné zástupce
nezletilých dětí/žáků na webových stránkách školy.

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ




Před obědem, svačinkou si dítě/žák řádně umyje a vydesinfikuje ruce.
Ve školní jídelně nebude umožněn samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z
hromadných zásobníků.
Škola zajistí dostatečnou hygienu a desinfekci stravovacích prostor, po jednotlivých
cyklech výdeje jídla.

ŠKOLNÍ DRUŽINA A DĚTSKÝ KLUB

Ve škole funguje pouze jedno oddělení školní družiny. Z personálních a z technických
důvodů nelze žáky rozčlenit do více skupin. Základní hygienická pravidla se budou striktně
dodržovat.
Dětský klub dle zájmu žáků se bude dělit do dvou skupin.

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
§ Pokud je určitému dítěti/žákovi/účastníkovi 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:




V mateřských školách 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.
Ve školní družině stanoví ředitel školy úplatu poměrně poníženou podle délky omezení
nebo přerušení provozu.

Mgr. Eva Byrtusová
Ředitelka školy

