
Pokyn ředitelky školy 
k aplikaci manuálu k provozu školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 

 
Vstup do budovy 
Žáci si při vstupu do budovy použijí dezinfekční prostředek vlastní nebo umístěný u vstupu.  
Návštěvy vstupují do budovy pouze se souhlasem pracovníka školy, s rouškou a dezinfikují si 
ruce. Zdržují se pouze v místech k tomu určených, tj. prostor vrátnice, kanceláří, případně 
jednací místnost. 
Pracovníci školy používají dezinfekční prostředek při vstupu do budovy. 
 
Roušky: 
Nošení roušek žáky podléhá aktuální epidemiologické situaci. Rodiče vybaví žáka 2 rouškami 
v igelitovém sáčku. Pro žáky 1. stupně doporučujeme odevzdat jednu hygienicky zatavenou 
roušku třídní učitelce, aby byla k dispozici pro okamžitou potřebu. 
Návštěvy nosí roušky ve všech prostorách školy. 
 
Pohyb po budově  
Žáci minimalizují svůj pohyb po budově. Mezi patry mohou přecházet při přechodu do učebny 
dle rozvrhu. Žáky, kteří jdou do tělocvičny, učebny informatiky, dílen nebo cvičné kuchyňky si 
vyzvedávají vyučující předmětu o přestávce v patře, kde měli výuku. Po výuce je zase odvádějí. 
WC navštěvují žáci 2. stupně pouze ve 2. patře školy, žáci 1. stupně podle své kmenové třídy. 
Žáky, kteří budou trávit volný čas před odpoledním vyučováním v budově školy, si vyzvedne 
určený pedagogický dohled na vrátnici v určený čas a zajistí pobyt těchto žáků určené v 
učebně. Pozdní příchod znamená, že žák nebude do budovy vpuštěn. 
 
Návštěvy nemají možnost se pohybovat po budově bez doprovodu pracovníka školy. 
Sborovna školy je přístupná pouze pracovníkům školy. 
Pro jednání jsou vyčleněny tyto kabinety – modrý kabinet a bílý kabinet, který bude současně 
sloužit jako karanténní místnost. 
 
Hygienická opatření 
Ve třídách a WC je mýdlo a papírové ručníky. Dezinfekční prostředky jsou umístěny na 
toaletách a na chodbách (v levé i pravé části na parapetu okna na označeném místě). 
Škola zajistí v průběhu výuky dezinfekci klik, umyvadel a baterií. Běžný úklid bude probíhat 
v souladu s doporučením MŠMT – mmj. každý den budou otřeny plochy dezinfekčním 
prostředkem.  
Prostor určený návštěvám bude po každé návštěvě ošetřen dezinfekčním prostředkem. 
V tomto prostoru není dovoleno se zdržovat žákům.  
Vyučující zajistí časté větrání o přestávkách i v průběhu výuky. Vedou žáky k dodržování 
základních hygienických návyků při kapénkovém onemocnění, včetně mytí rukou mýdlem. 
Pomáhají žákům s dodržováním pravidel pro nošení roušky a připomínají používání 
dezinfekčního prostředku. Dezinfekční prostředek mohou mít děti vlastní. 
 
Karanténní opatření  
V případě, že má vyučující podezření na infekční onemocnění žáka, vyzve žáka k nasazení 
roušky, změří mu teplotu. Pokud je teplota více než 37°C, odvede žáka do karanténní 
místnosti. 



Pokud bude třeba umístit žáka do karanténní místnosti, zajistí vyučující, který tuto skutečnost 
zjistí ve spolupráci se zástupkyní ředitelky dohled nad žákem a informaci rodičů.  
Využití karanténní místnosti je nutné oznámit hospodářce školy. 
Pokud pracovník školy bude mít zvýšenou teplotu a podezření na možnost onemocnění COVID 
19, oznámí tuto skutečnost vedení školy a okamžitě odchází domů, odkud kontaktuje svého 
lékaře. 
 
Školní stravování 
Žáci a zaměstnanci školy budou ve školní jídelně časově odděleni od stravování cizích strávníků 
a studentů střední školy. Před výdejem jídla si řádně umyjí ruce a případně použijí dezinfekci. 
V jídelně se zdržují minimální nutnou dobu s ohledem na ostatní strávníky. 
Stoly budou dezinfikovány před příchodem žáků základní školy a po ukončení této doby 
průběžně podle potřeby. 
Jídlo do přinesených nádob bude vydáno podle řádu školní jídelny. 
 
Pobyt ve školní družině 
Žáci, kteří navštěvují školní družinu dodržují pravidla pro hygienu rukou. Pohyb ve venkovním 
i vnitřním prostředí není dotčen, vychovatelky dbají větrání a dodržování hygienických návyků. 
 
Školní akce 
Akce tříd, které jsou samostatné, lze plánovat a oznamovat vedení školy v běžném režimu. 
Akce, kterých se účastní více tříd, žáci z jiných škol, nebo kterých se účastní zákonní zástupci, 
je třeba projednat s vedením školy, v případě povolení akce je nutné informovat zákonné 
zástupce o jejím rozsahu. 
Lektoři, kteří se podílejí na školní výuce, se pohybují po budově v doprovodu příslušného 
pedagoga. 
 
 
Pokud žák vykazuje symptomy infekčního virového onemocnění (rýma, kašel…), prosíme 
rodiče o projevení ohleduplnosti vůči všem žákům a zaměstnancům tím, že zůstane 
v domácím ošetření. 


