
DODATEK č. 2/20 ke školnímu řádu 2019

PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID - 19

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY

Základní hygienická pravidla stanovená Ministerstvem zdravotnictví:

 Dodržování zásad osobní a provozní hygieny – škola zajišťuje v rámci své kompetence

např. dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel

 Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na 

aktuální situaci a místní podmínky (např. ohniskovou desinfekci, izolaci, karanténu, 

lékařský dohled, krytí úst a nosu, provádění zdravotního filtru apod.

Obecné informace k provozu školy

 Školy zahájí ve školním roce 2020/2021 činnost v plném rozsahu v souladu se 

školskými právními předpisy

 Není vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti

 Nejsou stanovena závazná pravidla pro organizaci vstupu dětí do budovy

 Nejsou stanovena závazná plošná omezení počtu dětí ve třídách

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

 Při zahájení školního roku dojde k aktualizaci kontaktů na všechny účastníky 

vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců

 Škola vhodným způsobem informuje o stanovených hygienických a 

protiepidemických pravidlech zaměstnance školy, děti a jejich zákonné zástupce

 Škola průběžně dětem i zaměstnancům zdůrazňuje zásady osobní a respirační 

hygieny

 Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí, že osoby s příznaky 

infekčního onemocnění nemohou ve škole být

 Pobyt zákonných zástupců dětí a dalších osob uvnitř budovy dle podmínek školy 

minimalizovat

 Dle aktuální epidemiologické situace podle „semaforu“ MZd zvážit nutnost konání 

těch aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné 

(např. výlety, solná jeskyně, kurs plavání apod.)



 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.

Hygienická pravidla úklidu

 Při vstupu do budovy školy, v dětských umývárnách, na toaletách pro dospělé, ve

školní kuchyni jsou k dispozici prostředky k desinfekci rukou v nádobách 

s dávkovačem

 V co nejkratším čase po příchodu do budovy si zaměstnanci a děti důkladně 

umyjí ruce teplou vodou s mýdlem, popř. provedou dezinfekci rukou, zákonní 

zástupci mají desinfekci k dispozici při vstupu do budovy

 Úklid a desinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně

 Probíhá průběžné větrání vnitřních prostor

 Vyprazdňování odpadkových košů probíhá 1x denně

 Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti a 

zaměstnanci pohybují

 Je kladen důraz na dezinfekci povrchů a předmětů, které používá více osob (kliky 

dveří, zábradlí, spínače světla, baterie u umyvadel, klávesnice u počítače, 

splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce, úklidový personál je 

informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekci povrchů

 Škola zajistí praní pádla při dostatečně vysokých teplotách nad 60°C

 Školní jídelna respektuje zásady správné výrobní a hygienické praxe, mytí nádobí 

při dostatečně vysokých teplotách, při ručním mytí je nutné zajistit oplach vodou 

o teplotě 85°C

Organizace školy v závislosti na semaforu

 Vedení školy průběžně sleduje republikový, resp. Lokální vývoj situace 

v rámci systému semafor

Kroky školy v případě podezření  na  výskyt nákazy covid-19

 Školy mají dle zákona o ochraně veřejného zdraví povinnost předcházet 

vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19 – nutné zajistit oddělení 

dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění od ostatních dětí a 

zajistit pro ně dohled fyzické osoby.



 Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky 

infekčního onemocnění, ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou 

pozornost (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, 

bolest hlavy, bolesti kloubů a svalů, průjem, ztráta chuti a čichu)

Pokud jsou příznaky patrné při předávání dětí učitelce – dítě není vpuštěno do 

třídy, opouští školu

Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu dne – zajistí se oddělení dítěte od 

ostatních, dohlíží fyzická osoba, informuje se rodič na bezodkladné vyzvednutí 

dítěte v nejkratším možném čase, rodič je informován, že má telefonicky 

kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu



Byli seznámeni :

Pedagogové :

Lenka Rychtaříková

Radka Přibylová

Alena Alnjrani

Bc. Denisa Urbanová

Pavla Míková

Katka Kazdová

Jitka Petráčková

Kateřina Chržová

Provozní :

Soňa Ptáčková

Marie Tomsová

Nikol Kuncová

ŠJ :

Irena Tvrdá

Daniela Sršňová

Věra Vochomůrková

Dne 31.08.2020 Bc. Milada Minaříková

          řed. školy



Rozvrh práce při zvýšených hygienických pravidlech mimo standartní úklid provozních

zaměstnanců

Soňa Ptáčková

 2 x denně : 

dezinfikuje  prostory   -  hlavní  dveře,  prostor  před  hlavním vchodem,  dveře  vedoucí  ŠJ  +

toaleta dospělých, kliky, vypínače, vnitřní prostor vedoucí ŠJ, dveře a kliky ve spojovacích

chodbách  +   dětské  šatny,  vypínače,  dveře,  kliky  vypínače  v Kukačkách  a  Ledňáčcích,

spojovací telefon v přípravné kuchyňce v přízemí, dezinfekce zábradlí z přízemí do suterénu,

dveře, kliky v šatně  a na toaletách zaměstnanců, dezinfekce zahradní šatny, zahradní WC

 3 x denně 

dezinfikuje stoly a popř. židličky v Kukačkách

Marie Tomsová

 2x denně

desinfikuje prostory ředitelny + WC zaměstnanců, spojovací chodba + dětské šatny Sýkorky, 

Slavíci – kliky, vypínače, dveře + v Sýkorky a Slavíci, spojovací telefon v přípravné kuchyňce 

v 1. patře, dezinfekce zábradlí z 1. patra do přízemí, 

1x denně

dezinfekce dětských WC + umýváren Sýkorky, Slavíci

3x denně 

desinfikuje stoly, popř. židličky Sýkorky, Slavíci

Nikola Kuncová

 3x denně stoly, popř. židličky v Ledňáčcích

 1x denně dětských WC  Kukačky, Ledňáčci

Přípravky na dezinfekci jsou vhodné a jsou používány podle pokynů výrobce uvedené na etiketě 

(např. Medicarine, dezinfekční gel septoderm , Cif professional)

Byli seznámeni:

Soňa Ptáčková

Marie Tomsová

Nikol Kuncová

V Dubí, dne 31.08.2020 Bc. Milada Minaříková

   ředitelka školy




