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Směrnice: Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 
2020/2021 vzhledem ke COVID-19 
 
Vypracovala: Mgr. Jitka Vlčková 
 
 
 

1. Obecná ustanovení 
 
Tato směrnice byla vypracována v souladu s manuálem Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke 
COVID-19 (dále jen „manuál“) 
 
Směrnice musí být vykládána v souladu s aktuálními opatřeními, která budou vyhlášena 
pro dané území krajskou hygienickou stanicí nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví. 
 
S dotazy se lze obrátit na „koronalinku“ MŠMT na tel. číslech +420 771 139 410, +410 771 139 398, příp. 
na e-mailu: koronavirus@msmt.cz. 
  

 Školní rok 2020/2021 bude zahájen v plném rozsahu. Počet žáků ve třídách není 
omezen. 

 Před prvním příchodem do školy se od žáků nevyžaduje prohlášení o 
bezinfekčnosti. 

 Všichni zaměstnanci a žáci školy jsou povinni dodržovat zásady osobní a respirační 
hygieny, je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku, 
dezinfenkce a mytí rukou, větrání učeben, úklid, sociální distance. Zaměstnanci 
školy budou žáky opakovaně upozorňovat na dodržování hygienických zásad. 

 Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy musí být 
omezen na nutné minimum. Žádáme rodiče, aby do budovy školy vstupovali 
výjimečně, pouze po předchozí domluvě. Upřednostňujeme využívání telefonické 
a e-mailové komunikace. 

 V závislosti na epidemiologické situaci lze organizovat školní výlety či školy 
v přírodě. 

 Vedení školy určí pravidla a omezí přesouvání žáků mezi učebnami a dalšími 
prostorami školy tak, aby byla snížena rizika nákazy covid-19. 

 Škola bude věnovat pozornost příznakům infekčního onemocnění, např. zvýšená 
teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a 
kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.  

 Pokud se příznaky onemocnění covid-19 objeví, zaměstnanec nemusí vpustit žáka 
do školy nebo jej s rouškou umístí do izolace, kde si jej rodič bezodkladně 
vyzvedne. Škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky 
kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Pokud se potvrdí 
covid–19, škola kontaktuje krajské hygieniky. 

 Žák, s příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického, včetně 
alergického onemocnění, může jít do školy pouze v případě, že praktický lékař tuto 
skutečnost potvrdí. 

 Školní družina bude v provozu. Organizace oddělení školní družiny bude tvořena 
žáky maximálně dvou předem daných tříd. 
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 Školní stravování bude zajištěno. V jídelně nebude umožněn samoobslužný výdej, 
tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání samoobslužných bufetů 
(nápoje, polévky, saláty). 

 Škola poskytne vzdělávání na dálku, pokud kvůli mimořádných opatřením chybí 
více než polovina žáků alespoň jedné třídy. Ostatní, kterých se opatření nedotkne, 
pokračují v prezenčním vzdělávání. 

 
 

2. Základní hygienická pravidla 
 
Všichni zaměstnanci i žáci školy jsou povinni dodržovat základní hygienická pravidla, 
která stanoví Ministerstvo zdravotnictví.  Těmito pravidly jsou: 

 Dodržování zásad osobní a provozní hygieny 
 Skupinová izolace, event. sociální distance 
 Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti 

na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti 
v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. semafor 

 Opakovaná edukace 
 
U vstupu do budovy školy, v každé učebně, v jídelně i v tělocvičně je pro zaměstnance i 
žáky školy k dispozici dezinfekce na ruce v nádobách s dávkovačem. 
 
Všichni zaměstnanci a žáci školy jsou povinni v co nejkratším čase po příchodu do budovy 
školy umýt si důkladně ruce. Ruce lze případně vydezinfikovat. Mytí rukou je nutno 
opakovat v průběhu celé doby pobytu ve škole. 
 
Další povinnosti pedagogických pracovníků 
 

 Udržovat aktuální kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu 
 Opakovaně zdůrazňovat zásady osobní a respirační hygieny žákům a zákonným 

zástupcům 
 Upozorňovat žáky a zákonné zástupce, že s příznaky infekčního onemocnění 

nemohou do školy vstupovat 
 Dbát na časté a důkladné větrání učeben, šaten, chodeb 
 Dohlížet na minimalizaci kontaktů jednotlivých tříd 
 V případě příznaků infekčního onemocnění dítěte neprodleně oznámit tuto 

skutečnost zákonnému zástupci a informovat ho o nutnosti bezodkladného 
vyzvednutí žáka ze školy 

 V případě příznaků infekčního onemocnění dítěte informovat zákonného zástupce, 
že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším 
postupu.  

 V případě příznaků infekčního onemocnění izolovat žáka v určeném prostoru 
izolace a zajistit použití roušky  

 
Další povinnosti nepedagogických pracovníků 
 

 Upozorňovat žáky a zákonné zástupce, že s příznaky infekčního onemocnění 
nemohou do školy vstupovat 

 Dbát na časté a důkladné větrání učeben, šaten, chodeb, jídelny 
 Zaměstnanci ve školním stravování zajistí výdej stravy a příborů v souladu 

s nařízením (ne samoobslužným způsobem) 
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 Zaměstnanci, kteří zajišťují stravování ve škole, jsou povinni dodržovat stanovený 
postup pravidelného úklidu a dezinfekce v průběhu výdejní doby. Mytí nádobí musí 
být vykonáno při dostatečně vysokých teplotách (tzn. mycí proces min. 60 C) 

 Hospodářka zajistí sdílení veškerých informací souvisejících s vývojem 
epidemiologické situace a případnými opatřeními ve škole prostřednictvím 
webových stránek.  

 Hospodářka je povinna informovat pracovníky úklidu o hygienických zásadách a o 
potřebě čištění a dezinfekci povrchů a předmětů. Hospodářka určí kdo, kdy, kde 
co a čím bude čistit a dezinfikovat.  

 Školník zajistí dostatečnou zásobu čistících a dezinfekčních prostředků a 
dezinfekčních prostředků na ruce s virucidní aktivitou. 

 V případě podezření na infekční onemocnění, včetně covid-19 zajistí školník 
měření teploty bezkontaktním teploměrem.  

 
 
Žáci školy jsou povinni 

 Dodržovat zásady osobní a provozní hygieny 
 Umýt si ruce po příchodu do budovy 
 Používat dezinfekci na ruce, jednorázové ručníky a kapesníky (při kašlání a 

kýchání)  
 Dodržovat respirační hygienu – ochranu úst a nosu (bude-li toto stanoveno jako 

povinnost)  
 Omezit kontakty s žáky jiných tříd (podle pokynů pedagogů školy)  
 Při podezření z nákazy, před odchodem ze školy, pobývat v určeném prostoru 

izolace  
 
 
Zákonní zástupci žáků jsou povinni 

 Nevstupovat do školy s příznaky infekčního onemocnění  
 Dodržovat zásady osobní hygieny - použít dezinfekci na ruce po příchodu do 

budovy 
 Vstupovat do školy výjimečně, po předchozí domluvě se zaměstnanci školy  
 dodržovat respirační hygienu – ochranu úst a nosu (bude-li toto stanoveno jako 

povinnost)  
 Neposílat do školy dítě s příznaky infekčního onemocnění  
 Vyzvednout ze školy své dítě, jestliže škola informuje o jeho příznacích infekčního 

onemocnění  
 Telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu 

 
 

Cizí návštěvníci školy (zajišťující služby, opravy, dodávky zboží, aj.) jsou povinni  
 Nevstupovat do školy s příznaky infekčního onemocnění  
 Dodržovat zásady osobní hygieny - použít dezinfekci na ruce po příchodu do 

budovy 
 Dodržovat respirační hygienu – ochranu úst a nosu (bude-li toto stanoveno jako 

povinnost)  
 Nevstupovat do školy bez předchozí domluvy se zaměstnanci školy 
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Hygienická pravidla pro zaměstnance úklidu  
 
V průběhu dopolední výuky proběhne dezinfekce povrchů vybraných míst a zařízení ve 
všech patrech budovy a pavilonu školy. Dezinfekce bude provedena otěrem povrchu 
dezinfekčním roztokem. Je nutné dodržovat různé utěrky, zvlášť na chodby a třídy, zvlášť 
pro sociální zařízení (WC).  
 
 
Zaměstnanci úklidu májí povinnost:  

 Podle pokynu provést dezinfekci na všech stanovených místech s použitím 
určeného dezinfekčního prostředku. 

 Kontrolovat stav a množství dezinfekčních a hygienických potřeb.  
 Informaci o chybějícím materiálu nahlásí školníkovi popř. hospodářce školy 
 Hygienický materiál doplňuje školník v jednotlivých objektech bezodkladně 

 
 
Povinnosti dezinfekce povrchů: 

 Kliky z obou stran dveří u vchodových dveří, šaten, tříd, sborovny, ředitelny, 
kanceláře, jídelny  

 Všechna zábradlí na schodišti, lavičky 
 Dotyková část - dávkovače na dezinfekce, baterie u umývadel, vypínače 
 Kliky z obou stran dveří u WC, splachovače, prkénka  

 
Běžný úklid škol proběhne po ukončení výuky. Povinnost dezinfekce povrchů platí při 
odpoledním úklidu ve stejné míře jako v průběhu dopoledne. 
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Postup školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID – 19 u žáka  
 
Podle zákona o ochraně veřejného zdraví má škola povinnost předcházet vzniku a šíření 
infekčních nemocí, včetně covid – 19. Je povinna zajistit oddělení dítěte, které vykazuje 
známky akutního onemocnění od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické 
osoby. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního 
onemocnění, ale je vhodné věnovat těmto příznakům zvýšenou míru pozornosti.  
 
Postup školy v konkrétních situacích  
 
Příznaky jsou patrné již při příchodu žáky do školy a je přítomen jeho zákonný zástupce 

 žák není vpuštěn do budovy školy  
 zákonný zástupce je zaměstnancem školy informován o tom, že má telefonicky 

kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu  
 
Příznaky jsou patrné již při příchodu žáky do školy a není přítomen jeho zákonný zástupce 

 zaměstnanec školy neprodleně oznámí skutečnost zákonnému zástupci   
 žák musí mít roušku (nemá – li vlastní, poskytne škola)  
 žák je izolován od ostatních přítomných osob  
 žák pod dohledem zaměstnance školy čeká na stanoveném místě na vyzvednutí 

zákonným zástupcem  
 zákonný zástupce je zaměstnancem školy informován o tom, že má telefonicky 

kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu  
 
Příznaky se vyskytnou a jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole 

 zaměstnanec školy neprodleně oznámí skutečnost zákonnému zástupci  
 žák musí mít roušku (nemá – li vlastní, poskytne škola)  
 žák je izolován od ostatních přítomných osob  
 zákonný zástupce je zaměstnancem školy informován o tom, že má telefonicky 

kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu  
 žák pod dohledem zaměstnance školy čeká na stanoveném místě na vyzvednutí 

zákonným zástupcem  
 
Žákovi 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.  
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Postup školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID – 19 u zaměstnance  
 

 Podle zákona o ochraně veřejného zdraví má škola povinnost předcházet vzniku a 
šíření infekčních nemocí, včetně covid – 19.  

 Pokud se u zaměstnance 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. 

 Zaměstnanec informuje telefonicky praktického lékaře, který rozhodne o dalším 
postupu. 

 V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covidem- 19, dříve než 
KHS, kontaktuje příslušnou KHS.  
 
 

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.  
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Postup při výskytu onemocnění covid – 19 u žáka nebo zaměstnance školy  
 

 Školu zpravidla informuje KHS.  
 KHS určí rizikové kontakty a stanoví osoby pro karanténu.  
 Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy 

stanovených KHS a úpravách způsobu vzdělávání žáky, zákonné zástupce a svého 
zřizovatele.  

 V případě mimořádných opatření (stanoví KHS nebo plošně MZd) nebo z důvodu 
nařízení karantény více než polovině žáků třídy, škola poskytne vzdělávání 
distančním způsobem.  

 Ostatní žáci, kterých se zákaz návštěvy školy nedotkne, pokračují v prezenčním 
vzdělávání.  

 Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.  
 Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám 

žáků.  
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 27. 8. 2020 
 
 
 
Mgr. Jitka Vlčková, ředitelka školy 
 
 


