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Hygienická opatření k začátku školního roku 2020/2021 

(Vychází z manuálu MŠMT Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19) 

 
1. Škola průběžně žákům i zaměstnancům školy 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. 

2. Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky 

infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.  

3. Škola v průběhu školního roku omezí na minimum konání těch aktivit, které nejsou nezbytné 

pro naplnění školního vzdělávacího programu a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu 

lidí (např. kulturní a sportovní akce více tříd).  

4. Každý žák i zaměstnanec provede ihned po příchodu do budovy školy dezinfekci rukou a 

následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost 

takového postupu opakovaně upozorňuje. Prostředky k dezinfekci rukou jsou k dispozici u 

vstupu do budovy školy, v každé učebně, na každém WC a u tělocvičny. Dohled nad 

povinností dezinfikovat ruce ve vestibulu školy vykonává pověřený pedagogický pracovník a 

také pověřené uklízečky, a to každý den od 7:45 do 8:10. 

5. Před vyučováním, po vyučování a na začátku každé vyučovací hodiny je provedeno intenzivní 

nárazové větrání učeben. Před příchodem žáků do školy, po zahájení vyučování a po 

odchodu žáků ze školy probíhá větrání šatních prostor. 

6. Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá dvakrát denně.  

7. 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 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).  

8. Škola je vybavena bezkontaktním teploměrem pro měření tělesné teploty žáků, popřípadě 

zaměstnanců školy v případě podezření na infekční onemocnění, včetně covid-19. Teploměr 

je umístěn na sekretariátu školy (za normální tělesnou teplotu je považována hodnota do 

37°C). 

9. Škola je vybavena přiměřeným počtem roušek – pro žáky či zaměstnance školy s podezřením 

na výskyt covid-19.  

10. Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto 

povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna zajistit 

oddělení žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních žáků a zajistit pro 

ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).  

11. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků 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 těmto příznakům věnuje 

zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění volí tento postup:  

 příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – škola tuto skutečnost oznámí 

neprodleně zákonnému zástupci a informuje 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 žáka ve škole - neprodleně 

dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti 
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(učebna č. 18). Současně je informován zákonný zástupce nezletilého žáka s ohledem 

na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy; zletilý žák opustí v nejkratším možném čase 

budovu školy.  

12. Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka o 

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

13. V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 škola sama KHS nekontaktuje.  

14. Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), 

školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně 

známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.  

15. 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. Tuto 

skutečnost  potvrzuje praktický lékař. 

16. V případě výskytu onemocnění zpravidla školu 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.  

17. 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.  

18. 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.  

19. Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo 

mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve 

škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Prezenční výuka dotčených žáků přechází 

na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). 

Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Žáci mají 

povinnost se distančně vzdělávat. 

20. V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. 

Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole. 

Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, udržovat alespoň částečně 

distanční vzdělávání dotčených žáků, a to na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na 

jejich individuální podmínky.  

21. 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).  

22. Při stravování žáků a zaměstnanců nebude umožněn samoobslužný výdej, tj. odebírání 

příborů z hromadných zásobníků a využívání samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, 

saláty).  


