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Příloha č.1 Organizační řád školy – část: 18. Školní řád  

PROVOZ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19  

Obecné informace k zahájení školního roku: 
 

 Škola zahájí ve školním roce 2021/2022 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými 

právními předpisy. 

 Z důvodu prevence vzniku a šíření infekčních nemocí se škola řídí vydanými mimořádnými 

opatřeními event. uloženými protiepidemickými opatřeními na regionální úrovni místně 

příslušnou krajskou hygienickou stanicí, na celostátní úrovni MZd a  Manuálem, který vychází z 

Doporučení Ministerstva zdravotnictví pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 

2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění covid-19.  

 Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.  

 Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a 

pohybu osob před budovou školy.  

 Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních ŠD.  

 Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna mít při vstupu do budovy školy a 

ve společných prostorech školy zakrýté dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem 

dýchacích cest (respirátor, rouška), který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření 

MZd.  

 Na počátku zahájení prezenční výuky se žáci se podrobí plošnému screeningovému 

testování na Covid-19. 

 Omezení pohybu zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy na nezbytně 

nutnou míru s dodržením protiepidemických opatření. 

 
Základní hygienická pravidla stanovená Ministerstvem zdravotnictví 

 Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.  

 Skupinová izolace (homogenita kolektivu), event. sociální distance.  

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

protiepidemických opatřeních uvedených v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.  

 Opakovaná edukace v oblasti osobní a respirační hygieny  

 Při realizaci konkrétních protiepidemických opatření škola a školské zařízení 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. nařizuje ohniskovou dezinfekci, izolaci, karanténu, lékařský dohled, 

zvýšený zdravotnický dozor, krytí úst a nosu, provádění zdravotního filtru apod.  

 Vedení školy průběžně sleduje aktuální epidemickou situaci. 

 

Hygienická pravidla a standard úklidu ve škole 
 

 U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/oddělení/hygienickém zařízení, u tělocvičny 

jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. Je zajištěno bezpečné 

osoušení rukou – ručníky na jedno použití. 

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

vodou a mýdlem v dávkovači, provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou 

po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.  



 Osoby s příznaky infekčního onemocnění nesmějí do budovy školy vstupovat. 

 Velmi důležitým preventivním faktorem je 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.  

 Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem žáků do školy, po zahájení 

vyučování a po odchodu žáků ze školy po skončení vyučování.  

 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 (provádět ji podle konkrétních podmínek několikrát denně) 

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). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.  

 Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce 

povrchů a předmětů.  

 Školní jídelna musí respektovat zásady správné výrobní a hygienické praxe. Je důležité, aby se 

zajistilo mytí nádobí při dostatečně vysokých teplotách (mycí proces min. 60 °C). Při ručním 

mytí je nutné zajistit finální oplach vodou o teplotě min. 85 °C.  

 Škola zajistí praní prádla při dostatečně vysokých teplotách nad 60 °C. Z důvodu minimalizace 

šíření viru vzduchem se použité prádlo neprotřepává, jeho třídění se provádí ve vyčleněné 

místnosti.  

 

Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování ve ŠJ  

 Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce, použije dezinfekci na ruce.  

 Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy dle doporučení MZd.  

 Veškeré pokrmy vydává personál ŠJ. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají. 

 V jídelně při výdeji jídla u okénka budou současně pouze žáci jedné třídy (další počkají 

v prostoru před jídelnou). Při stravování se žáci usazují ke stolům v jednotlivých částech jídelny 

podle tříd a pokud možno s rozestupy. Rozsazení koordinuje pedagogický pracovník 

vykonávající dohled. 

 Ochranu úst a nosu odkládá žák pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do sáčku. 

 Žáci (případně zaměstnanci), kteří se nepodrobní testování a současně se na ně nevztahuje žádná 

z výjimek (tj. žáci a zaměstnanci, kteří jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole nosit 

respirátor/roušku), jsou povinni při konzumaci stravy a nápojů dodržovat odstup od ostatních 

osob (tedy těch, kteří se testují, mají ukončené očkovaní, jsou po prodělání nemoci, případně 

nemohou vůbec nosit respirátor/roušku) nejméně 1,5 m.  

 Cizí strávníci mají pro konzumaci vyčleněný samostatný čas nebo oddělený prostor a po 

ukončení stravování musí být stoly a židle očištěny a dezinfikovány 

 

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:  

 příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – dítě/žák/student není vpuštěn do budovy 

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

 příznaky jsou patrné již při příchodu 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 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 

nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.  

 ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce žáka o tom, že má 

telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

 V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem v 

případě nezletilého žáka. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít 

ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.  

 
§ Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu nebo 

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

pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.  

§ 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. 

 

 

Kroky školy v případě výskytu onemocnění covid – 19 u žáka nebo zaměstnance 
 

 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. Každá situace je jiná, protože každý kolektiv v sobě zahrnuje více proměnných – 

např. velikost školy, členění objektu (samostatná budova, pavilony), počet dětí/žáků/studentů ve 

třídě, způsob školního stravování, pobyt ve školní družině, v zájmových kroužcích, sportovní 

aktivity, způsob dopravy do školy a především místní epidemiologickou situaci.  

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

stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání děti/žáky/studenty, zákonné 

zástupce nezletilých dětí/žáků/studentů a svého zřizovatele.  
 

Poskytování vzdělávání distančním způsobem 
 

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

mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) 

nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny 

žáků alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu. Povinnost poskytovat tímto způsobem v 

daných situacích vzdělávání se vztahuje na základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší 



odborné školy, základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. 

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.  

 Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků. 

 

§ 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.  

 


