
Opatření a pravidla školy převzatá z nařízení Ministerstva 

zdravotnictví a Ministerstva školství 

Zdrojem oficiálních informací v této oblasti je zejména: 

https://koronavirus.mzcr.cz/  

 

Tato pravidla vychází z dokumentu vydaného v Praze, 17. srpna. 2020 MŠMT pod 

názvem Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021vzhledem ke 

COVID – 19 (Manuál). 

 
Mimořádné opatření – nařízení postupu podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 

zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva prevenci nebezpečí vzniku a 

rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CO-2 

toto mimořádné opatření 

Pravidla vydaná v souvislosti se zahájením nového školního roku a v souvislosti 

s měnící se epidemickou situací s COVID 19. 

 

I. Provoz školy od 1. 9. 2020 

 

1. Provozní podmínky 

a. Při cestě do školy a ze školy platí pro žáky obecná pravidla chování 

stanovená krizovými opatřeními. 

b. Žáci první týden vchází a vychází hlavním vchodem a od druhého 

týdne šatnami. 

c. Výuka do odvolání probíhá dle platného rozvrhu školy. 

 

2. Vstup do budovy školy – do odvolání 

a. Vstup do budovy školy je umožněn  žákům, pobyt zákonných 

zástupců dětí a žáků uvnitř budovy je třeba omezit na minimum a 

z důvodů bezpečnosti žáků raději do školy nevstupovat. 

b. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách 

roušky, respirátory či ochranné štíty. 

c. Každý žák je povinen mít s sebou na den minimálně 2 kusy roušek a 

sáček na uložení roušky. 

d. Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla. 

e. Při opakovaném nedodržování hygienických pravidel, po 

prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, půjde o důvod 

pro kázeňský postih za nedodržování protiepidemických opatření dle 

platného Dodatku Školního řádu pro rok 2020/2021. 

 

https://koronavirus.mzcr.cz/


3. V budově školy 

a. Počínaje dnem 10. 9. 2020 se všem osobám do odvolání zakazuje 

pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) 

jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, 

které brání šíření kapénkové nákazy ve všech vnitřních prostorách 

školy s výjimkou tříd, kluboven školní družiny a školní jídelny. 

b. Ve třídách není povinnost nosit roušky. 

c. Ve třídě jsou žáci vždy seznámeni s novými pravidly pobytu ve škole 

příslušným vyučujícím. 

d. Při zahájení školního roku třídní učitelé aktualizují kontakty na 

všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců 

dětí a žáků. 

e. Při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty na všechny 

zaměstnance školy, pedagogy i ostatní zaměstnance školy. 

f. Při všech přesunech žáků po chodbách, při návštěvě WC a v dalších 

společných prostorách se snažíme minimalizovat kontakt mezi 

skupinkami i jednotlivci včetně zaměstnanců školy. 

g. Přestávky žáci tráví v areálu školy (školní zahrada a všechna školní 

hřiště) dle uvážení vyučujících. 

h. Školní rok zahajujeme letním zvoněním a  velkou přestávku tráví 

žáci v areálu školy.  

i. Toalety jsou vybaveny tekutým dezinfekčním mýdlem 

v dávkovačích, jednorázovými ručníky a u vchodu na toalety jsou 

umístěny dávkovače s dezinfekcí na ruce. 

j. Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně 2 x denně. 

k. Každá třída je vybavena umyvadlem s tekoucí vodou, 

jednorázovými ručníky a tekutým mýdlem s dezinfekcí. 

l. Ve třídách je nařízeno intenzivně používat rekuperaci, anebo často 

větrat. 

 

4. Ve třídě 

a. Třídní učitelé vedou evidenci o docházce žáků do školy. 

b. Při nepřítomnosti žáka delší než 3 dny bez řádné omluvy musí třídní 

učitel vyzvat zákonného zástupce k nápravě. 

 

5. Postup při podezření na možné příznaky COVID – 19 
a. Příznaky – zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný 

příznak akutní infekce dýchacích cest  žák není vpuštěn do budovy 

školy v případě, že je přítomen jeho zákonný zástupce. 

b. Příznaky – zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný 

příznak akutní infekce dýchacích cest  žák vchází do budovy školy 

již s příznaky, ale bez doprovodu zákonného zástupce, je  vpuštěn do 

budovy školy a okamžitě odveden do izolace, tj. kabinet č. 203. 



c. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID – 19 již 

v budově školy, musí být neprodleně oddělen a umístěn do izolace 

místnost č. 203 na 2. pavilonu a službu konající pracovník bude 

provádět nad nezletilou osobou dohled. 

d. Zákonný zástupce bude neprodleně informován o nutnosti 

bezodkladného vyzvednutí (převzetí) dítěte a odchodu ze školy. 

e. Žák zůstává v izolaci až do svého odchodu ze školy. 

f. Zaměstnanci školy v kontaktu s takovýmto žákem dbají zvýšené 

opatrnosti a použijí všechny dostupné ochranné pomůcky. 

g. Ve všech uvedených případech budou zákonní zástupci žáka 

informováni o tom, že musí bezodkladně telefonicky kontaktovat 

praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

h.  O podezření na nákazu COVID – 19 musíme neprodleně informovat 

Hygienickou stanici Teplice, Jiřího Wolkera 1342/4, 415 01 Teplice, 

tel.: 477 755 710. 

i. Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky nemoci, opustí školu 

v nejkratším možném čase s použitím roušky, zajistí si bezodkladně 

vyšetření na COVID 19 a o výsledcích vyšetření bude neprodleně 

informovat zaměstnavatele. 

 

6. Výskyt onemocnění COVID – 19 u žáka nebo zaměstnance 
a. Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná 

KHS – provádí epidemiologické šetření a rozhodne o 

protiepidemických opatřeních. 

b. V případě výskytu onemocnění COVID – 19 se karanténa týká 

okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu – rozhoduje KHS. 

c. Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích 

v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu 

vzdělávání děti, zákonné zástupce a zřizovatele. 

d. Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je 

z důvodu nařízené karantény znemožněna osobní přítomnost ve 

škole více než polovině žáků. 

e. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. 

f. Pokud bude karanténa nařízena zaměstnanci školy (učiteli), je možné 

po domluvě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vykonávat práci 

z jiného místa po dobu, kdy bude v karanténě – např. distanční 

výuka, příprava podkladů k výuce … 

  

7. Vzdělávání v době nařízené karantény 
a. Prezenční výuka v případě opatření či karantény týkající se pouze 

omezeného počtu žáků, který nepřekročí více než 50% v konkrétní 

třídě či oddělení: pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, 

běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat distanční 



vzdělávání. Škola může dotčeným žákům poskytnout studijní 

dálkovou podporu, např. zasíláním materiálů, úkolů apod. 

b. Smíšená výuka nastane v případě, že se karanténa týká více než 50% 

účastníků konkrétní třídy. Škola je povinna vzdělávat žáky 

distančním způsobem a ostatní žáci pokračují v prezenčním způsobu 

vzdělávání. 

c. Distanční výuka probíhá, pokud KHS nařídí karanténu plošným 

opatřením, pro celou třídu. 

 

8. Úklid tříd, toalet a chodeb 

a. Uklízečky provádějí úklid tříd po odchodu žáků úklidovými 

prostředky, které obsahují dezinfekci na bázi etanolu. 

b. Čištění a dezinfekce všech povrchů a předmětů (kliky, spínače 

světla, klávesnice PC + myši, desky lavic a židličky) se provádí 

minimálně 1x denně. 

c. Učebny se vytírají až po odchodu žáků přípravky s obsahem 

dezinfekce. 

d. Toalety se uklízí minimálně 2 x denně, dezinfekcí se každou 

přestávku otírají záchodová prkénka, umyvadla + baterie, kliky a 

splachovadla. 

e. Odpadkové koše se vynášejí minimálně 1 x denně.  

f. Zakoupené prostředky pro úklid, čištění a dezinfekční prostředky 

splňují platné normy a mají bezpečnostní listy. 

g. Po celou dobu trvání epidemiologických opatření je zakázán suchý 

úklid. 

h. Se zaměstnanci úklidu je provedeno školení o postupech 

mimořádného úklidu používaných prostor a používání dezinfekčních 

přípravků určených k úklidu.  

 

 

9. Aktivity žáků bez roušky 

a. Nošení roušek se nevztahuje na sportovce nebo cvičící osoby v době 

tělocviku, tréninku, cvičení, zápasu, sportovních soutěží apod. uvnitř 

tělocvičen a venkovních sportovišť. 

b. Nošení roušek se nevztahuje na pobyt v plaveckém bazénu. 
 

II. Školní družina 

 

1. Provoz školní družiny od 1. 9. 2020 

a. Od 1. 9. 2020 se bude řídit provoz školní družiny hygienickými 

pravidly dle aktuálního vývoje epidemiologické situace v ČR s 

přihlédnutím na region Teplice.  



b. Do školní družiny vstupují žáci přijatí do školní družiny s rouškou 

družinovým vchodem od 6:00 hodin do 8:00 hodin. 
c. V zápisním lístku do školní družiny jsou uvedeny aktuální kontakty 

na zákonné zástupce žáka. 
d. Při vstupu  do školní družiny musí každý žák použít dezinfekci 

rukou, která je u vchodu do školní družiny. 
e. Následně žák odchází do družinové šatny, klubovny. 
f. Vychovatelé v klubovnách seznámí všechny žáky se základními 

hygienickými pravidly, které budou dodržovat po dobu mimořádné 

situace v souvislosti s COVID 19. 
 

2. Informace k provozu školní družiny 

a. Školní družina zahajuje svou činnost v plném rozsahu v souladu 

se školskými právními předpisy. 
b. Od žáků se před prvním příchodem do školní družiny  nevyžaduje 

prohlášení o bezinfekčnosti. 
c. Klubovny jsou rozděleny podle ročníků, počet žáků v klubovnách je 

dán kapacitou školní družiny. 
d. Žáci a další osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou 

do školní družiny VSTUPOVAT. 
e. Žáci s příznaky infekčního onemocnění, odchází do izolační 

místnosti č. 203, pedagogický pracovník neprodleně informuje 

zákonné zástupce a vedení školy. 
 

3. Hygienická a ostatní pravidla ve školní družině  
a. Do školní družiny vstupují jen žáci přijatí do školní družiny, zákonní 

zástupci a cizí osoby NEVSTUPUJÍ do prostoru školní družiny. 
b. V celém prostoru školní družiny dodržujeme hygienická pravidla, 

k mytí rukou je k dispozici antibakteriální gel (u vchodu do ŠD, WC, 

v klubovnách). 
c. Při kýchání, kašlání je nutné zakrýt ústa jednorázovým kapesníkem 

popřípadě paží. 
d. Dodržujeme odstupy.  
e. Žáci jsou do kluboven rozdělení podle ročníku (1. třídy, 2. třídy, 3. 

třídy). 
f. Žáci jednotlivých kluboven chodí v časových intervalech na oběd, 

na vycházky, na školní hřiště, do tělocvičny, na školní zahradu  – 

minimalizujeme kontakty, časové intervaly budou stanoveny podle 

jednotlivých rozvrhů – konec vyučování a předání žáků (učitel – 

vychovatel). 
 



 

III. Školní jídelna 

 

1. Školní stravování a ochrana zdraví 

a. Při příchodu do ŠJ s rouškou si žáci myjí ruce tekutým mýdlem 

s dezinfekcí, ruce si utírají jednorázovým ručníkem a ten odhazují do 

připravené nádoby. 

b. Po umytí rukou vstupují do prostoru školní jídelny a snaží se o 

rozestupy. 

c. U okénka vyzvedávají kompletní oběd na tácech včetně přiložených 

příborů a skleniček s pitím. 

d. U stolu si odloží žáci roušku do vlastního sáčku. 

e. Samoobslužný výdej jídla není umožněn. 

f. Nádobí je umýváno ve velkokapacitní myčce nádobí za použití i 

vysoce účinného dezinfekčního prostředku. 

g. Jídelní stoly jsou řádně a opakovaně vydezinfikovány přípravkem 

Cleamen 510. 

h. Po odchodu skupiny žáků se otírají dezinfekcí desky stolů a židličky. 

Dále kliky, dveře, prostor pro výdej obědů včetně opakované 

dezinfekce jídelních táců. 

i. Školní jídelna musí být často větrána. 

j. Režim úklidu školní jídelny je písemně zpracován, dodržován a 

kontrolován vedoucí školní jídelny. 

 

2. Zaměstnanci školní jídelny 

a. Zaměstnanci ŠJ jsou poučeni o poskytování stravování v souladu 

s platnými předpisy pro COVID 19. 

b. Zaměstnanci ŠJ používají při výdeji pracovní roušku a jednorázové 

rukavice. 

c. Zaměstnanci ŠJ používají denně čisté, vyprané pracovní oblečení. 

 
 

IV. Osobní ochranné pomůcky pro zaměstnance školy 

a. Každý zaměstnanec školy má k dispozici dostatečné množství 

osobních ochranných pomůcek – látkové roušky, jednorázové 

roušky, respirátory, obličejové štíty, jednorázové rukavice, 

dostatečné množství dezinfekčních prostředků a bezdotykové 

teploměry.  

b. Pro účely dezinfekce obličejových štítů je zakoupen generátor ozónu 

a dezinfekce na bázi alkoholu. 

c. U všech toalet zaměstnanců školy jsou rozmístěny dávkovače s  

gelovou dezinfekcí. 
 



V. Webové stránky školy 

Škola průběžně informuje zákonné zástupce žáků: 

a. o organizaci vzdělávacích aktivit a dalších souvislostech, 

b. o provozní době školy, 

c. o provozu školy a hygienických opatřeních, 

d. o způsobech předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků. 

 

 
 


