
Provoz školy v souvislosti s COVID-19 

  

Provoz školy bude co nejvíce přizpůsoben běžnému režimu a to za dodržování 
zvýšených hygienických požadavků  s nutnými organizačními změnami v rámci 
ochrany zdraví žáků,  jejich rodin a zaměstnanců školy. 

Provoz školy bude dle možností přizpůsoben materiálu MŠMT s názvem Provoz škol 
a školských zařízení (Manuál) ze dne 17. 8. 2020. 

Tento materiál je k nahlédnutí na webu MŠMT:   

 https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari 

• Od žáků nebude vyžadováno potvrzení o bezinfekčnosti.  
• Žáci budou přicházet do školy v běžném režimu. 
• Do školy nesmí chodit žáci s jakýmikoliv příznaky infekčního onemocnění nebo 

nachlazení.  
• Jestliže se příznaky nachlazení objeví během pobytu ve škole, bude žák izolován 

a po telefonické výzvě jsou zákonní zástupci povinni si svoje dítě co nejrychleji 
vyzvednout. 

• Žáci, u kterých se mohou projevovat  příznaky infekčního onemocnění, které jsou 
projevem chronického či alergického onemocnění, doloží třídnímu učiteli lékařské 
potvrzení praktického lékaře.  

• Každý žák musí mít s sebou ve škole jednu „pohotovostní“ roušku v igelitovém 
sáčku. 

• Po vstupu do školní budovy si všichni umyjí a dezinfikují ruce a dále si budou mýt ruce 
opakovaně podle potřeby a pokynů. 

• Vstup zákonných zástupců a dalších osob do školy není povolen. Vstup do školy 
bude umožněn pouze v neodkladných záležitostech. Toto opatření se netýká 
zákonných zástupců žáků 1. tříd, které současně žádáme o omezení pohybu 
v budově na minimum. 

• Všechny cizí osoby kromě žáků a zaměstnanců školy, to je včetně zákonných 
zástupců, musí při pohybu v budově školy mít roušku.  

• Při vyzvedávání žáků ze školní družiny si zákonný zástupce dle možností zazvoní na 
zvonek družiny, po budově školy se bude pohybovat pouze v nutných případech. 

• Pohyb žáků na školních chodbách  bude dle možností omezen podle pravidel 
stanovených školou a podle specifických podmínek.  

• Žáci se budou přesouvat do odborných učeben a  tělocvičen podle pravidel 
stanovených školou. 

• Akce, které přímo nesouvisí s výukou (výlety, exkurze, přenášky, besedy, kulturní a 
sportovní akce, …) budou v 1. pololetí výrazně omezeny. Tradiční a velké akce budou 
připravovány a v 2. pololetí se uskuteční dle možností a aktuální situace. 

• Ve školní jídelně (svačiny, obědy) se budeme snažit co nejvíce dodržovat doporučená 
pravidla -  nejsme  schopni zajistit  stravování každé třídy zvlášť ani některá další 
doporučení. 

• Tematické plány budou v souladu s pokyny MŠMT a ČŠI upraveny. 
• Vzhledem k epidemiologické situace prosíme zákonné zástupce, aby platby v hotovosti 

(školné, stravné) pokud možno převedli na bezhotovostní platby. 
 

Zvýšená hygienická opatření: 

• U každého sociálního zařízení jsou dávkovače mýdla, dezinfekce, papírové ručníky a 
koš na použité ručníky. 

• Dávkovače dezinfekce jsou u obou vstupů do školní jídelny. 



• V každé učebně je přenosný zásobník mýdla a dezinfekce. 
• Provozní zaměstnanci zásobníky a dávkovače pravidelně kontrolují a doplňují. 
• Úklid všech prostor školy probíhá ve zvýšeném režimu, několikrát denně probíhá 

dezinfekce často používaných předmětů a míst (kliky dveří a oken, vypínače, 
vodovodní baterie, tlačítka dávkovačů, splachovadla, celé sociální zařízení). 

• Všichni zaměstnanci školy mají za úkol zajistit časté větrání místností. 
 
Nabádáme všechny zákonné zástupce, aby doma své děti poučili a pravidelně jim připomínali 
nutnost zvýšené hygieny, častého mytí a dezinfekce rukou. 
 
V případě konkrétní mimořádné situace spojené s covid-19 bude škola 
postupovat podle pokynů KHS a budeme Vás informovat. 

 
Aktuální vývoj situace je nejistý a celá situace není z hlediska zajištění bezpečného 
provozu velké školy jednoduchá. Stejně složitá je situace i pro Vás a Vaše děti. 
Prosím, aby se všichni snažili pravidla dodržovat a zodpovědně reagovali na aktuální 
vývoj. 
 
Děkujeme. 
 
  Za všechny zaměstnance  
       Mgr. Petr Zamrzla, ředitel školy 


