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Pokyn ředitelky k ochraně zdraví v souvislosti s nákazou
COVID 19 v průběhu školního roku 2020/2021
Tento materiál stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad
rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických,
pracovněprávních a dalších předpisů.

BEZPEČNOSTNÍ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ VE ŠKOLE A
ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

k zabránění šíření nemoci COVID-19 od 1. 9. 2020
1. Do školy může vstoupit osoba pouze zdráva, bez příznaků – kašel, teplota, rýma,
dušnost, ztráta chuti, čichu (platí pro žáky, zaměstnance, návštěvy, zákonné
zástupce)
2. Je povinnost dodržovat platná opatření v souladu s krizovými nebo mimořádnými
opatřeními a dle pokynu zaměstnanců školy – zakrytí úst a nosu dle aktuální situace
3. Návštěvy a zákonní zástupci vstupují do školy a školní družiny pouze za účelem
úředního jednání a pouze po předchozí domluvě.
4. Je nutné dodržovat osobní a provozní hygienu
5. Důkladné mytí rukou, dezinfekce – po příchodu do školy, po přezutí, použití WC,
po vyučovací hodině, před stravováním ve ŠJ, o přestávce si před jídlem a po jídle
(platí pro všechny ve škole)
6. Škola má vymezené prostory , kde se žáci smí pohybovat (režimová opatření), před
začátkem a po vyučování platí se neshromažďovat ve větších skupinách
7. Ve třídě vyučující zajistí časté větrání – žáci sami nevětrají
8. Ve škole je prováděn zvýšený úklid s dezinfekcí, několikrát denně budou
dezinfikovány povrchy a předměty /kliky dveří, spínače světel, klávesnice,
počítačové myši/
9. Jednorázový odpad vkládat do nádob s igelitovým pytlem
10. Žák má povinnost nahlásit učiteli ihned změnu zdravotního stavu, nevolnost, úraz
11. Žáci jsou povinni dodržovat stanovená pravidla – při případném porušení bude
seznámen zákonný zástupce, při opakovaném porušení – nebude žák vpuštěn do
budovy školy
12. Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění, okamžitě
toto hlásí vedení školy a školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky
a dodržením dalších obecně známých pravidel chování. Zaměstnanec kontaktuje
svého ošetřujícího lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
13. Jsou -li patrné příznaky infekčního onemocnění u žáka již před jeho vstupem do
školy a doprovází-li ho jeho zákonný zástupce, nebude žák do školy vpuštěn. Pokud
zákonný zástupce žáka nedoprovází, postupuje pracovník školy dle bodu 14
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14. Pokud se u žáka objeví příznaky infekčního onemocnění v průběhu vyučování,
neprodleně dojde k poskytnutí roušky a žák je umístěn do karanténní místnosti,
neprodleně je kontaktován zákonný zástupce žáka, je informován o nutnosti
bezodkladného vyzvednutí dítěte. Zároveň je zákonný zástupce informován o
povinnosti kontaktovat telefonicky ošetřujícího lékaře, který rozhodne o dalším
postupu.
15. U chronicky nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a
kašel potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, že se nejedná o infekční
onemocnění. Po odevzdání lékařského potvrzení je dítěti umožněn vstup do budovy
školy. Potvrzení se odevzdává pouze jednou.
16. Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem na základě platné legislativy.
17. Akce, při kterých dochází ke koncentraci většího počtu lidí a mísení kolektivů,
nejsou doporučeny.
18. O povinnosti nošení roušek rozhoduje ředitel školy s ohledem na aktuální situaci
s šířením Covid 19.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ ÚKLIDU
k zabránění šíření nemoci COVID-19 od 1. 9. 2020











Před otevřením školy je uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech využívaných
prostor.
Škola disponuje dostatečným množstvím dezinfekce, evidenci vede pan školník.
Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv
virucidní aktivitou. Pracovníci jsou seznámeni s návody k použití.
Pracovníci úklidu jsou seznámeni s bezpečnostními listy a respektují bezpečnostní
doporučení, používají OOP
Ředění dezinfekčních prostředků je prováděno v souladu s návodem uvedeným na
etiketě dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení je nutné dezinfekci
zopakovat.
Pracovníci úklidu jsou poučeni o nutnosti zvýšení frekvence dezinfekce ploch (s
důrazem na místa dotyku rukou). Dle rozpisu
Ve všech prostorách – v 10.00, 13.00 a 16.00
Toalety jsou vybaveny mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím
dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky.
Úklid a dezinfekce toalet probíhá 2x denně. Vede se podrobná evidence úklidu.
Nádoba na dezinfekci s dávkovačem jsou umístěny v každém patře a u vstupu do
školní jídelny, do místnosti určené pro izolaci osoby s podezřením na nákazu
COVID 19.
Dezinfekční prostředky a mýdla na ruce jsou přidělovány do tříd.
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Je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký
počet lidí, je prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla,
klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách, zábradlí.)
Odpadkové koše uklízečky kontrolují průběžně; vyprázdněny musí být minimálně
jednou denně.
Je zakázán suchý úklid.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
k zabránění šíření nemoci COVID-19 od 1. 9. 2020
1. Výdej stravy se provádí podle Vnitřního řádu ŠJ, pokynů ředitele školy a časového
harmonogramu vypracovaného dle Manuálu MŠMT pro organizaci zajištění výdeje.
2. Strávníci dbají pokynů učitelů a zaměstnanců ŠJ.
3. Platí zvýšená hygienická pravidla a provádění úklidu. Strávníci si musí před jídlem
umýt a vydezinfikovat řádně ruce. U vstupu do školní jídelny před výdejem táců a
příborů je umístěn zásobník s dezinfekcí.
4. Je zrušen samoobslužný výdej - stravu, saláty, moučníky, ovoce – vydává pověřený
pracovník ŠJ.
5. Dodržování zásad správné výrobní praxe /čistota, dezinfekce, dostatečná teplená
oprava, dodržování HACCP, mytí nádobí při min. teplotě 60°C, při ručním mytí
s oplachem vodou o teplotě min. 85°C/ a osobní hygieny zaměstnanců.

6. Zajištění zvýšeného úklidu všech prostor za použití dezinfekce s plně virucidním
účinkem (stoly, židle, povrchy, podlahy, sociální zařízení, splachovače, umyvadlové
baterie, kliky, zábradlí atd.) dle aktualizovaného sanitačního řádu.
7. Zajištění větrání prostor.
8. V případě konkrétních mimořádných situací se se postupuje podle pokynů KHS a
platných mimořádných opatření vyhlášených KHS Královéhradeckého kraje nebo
plošných nařízení Ministerstva zdravotnictví dle aktuální situace – např. ochrana úst a
nosu ve vnitřních veřejných prostorách.
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9. Výdej stravy do jídlonosičů se provádí ve vymezeném čase tak, aby nebyl ohrožen
zdravotně nezávadný prostor ŠJ. A to pouze zákonnému zástupci žáka v první den
nemoci. – Zajištuje vedoucí školní jídelny

V Praze dne 1. 9. 2020

Mgr. Helena Patáková v.r.
ředitelka školy

