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HYGIENICKÁ A ORGANIZAČNÍ PRAVIDLA 
PRO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 

 

1. Obecná ustanovení 

1.1 Záměrem školy, dotčených orgánů státní správy (MŠMT, MZd, KHS, ČŠI, ...) i zřizovatele školy je umožnit ve 
školním roce 2020/2021 průběh výuky a dalších školních aktivit v co největším rozsahu. Vzhledem k měnící se 
epidemiologické situaci a rozdílné intenzitě výskytu onemocnění covid-19 v jednotlivých regionech České 
republiky je pro organizaci vzdělávání a plánování aktivit směrodatný tzv. „semafor“, který v obecných rysech 
specifikuje opatření pro školy v oblasti ochrany veřejného zdraví. 

1.2 Stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví aplikované na oblast škol: 

a) bílá  - standardní provoz školy v souladu s hygienickými požadavky a mimořádnými opatřeními 
MZd na provoz škol; 

b) zelená  - omezení zbytného pohybu třetích osob v prostorách školy; 
    - omezení počtu osob na hromadných akcích; 
    - omezení pořádání hromadných akcí; 

c) oranžová - omezení aktivit nad rámec standardní organizace činnosti školy, které nejsou nezbytné 
pro naplnění školního vzdělávacího programu; 

d) červená  - pravděpodobné omezení provozu školy a dalších zájmových a vzdělávacích aktivit a 
nastavení omezeného režimu výuky s preferencí distančního vzdělávání. 

1.3 Cílem těchto hygienických a organizačních pravidel je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví  žáků při vzdělávání 
v souladu s §29 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, resp. povinností zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví zaměstnanců podle příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů.  

 

2. Příchod do školy a odchod ze školy  

2.1 Od žáků se při příchodu do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. Výjimkou jsou vícedenní kurzy, kde 
je prohlášení o bezinfekčnosti dlouhodobým standardem. 

2.2 Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob v 
okolí budov školy. 

2.3 Od školního roku 2020/2021 žáci ke vstupu do školy i k odchodu ze školy (včetně odchodu na oběd) používají 
výhradně zadní vchod. 

2.4 Při pohybu v okolí školy žáci dodržují platná pravidla silničního provozu, k přechodu přes komunikace využívají 
k tomu zřízené přechody pro chodce. 

 

3. Provoz školy 

3.1 Osobám vstupujícím do školy nebude primárně měřena teplota. Může jim být ale omezen vstup do školy 
v případě, že budou mít příznaky infekčního onemocnění. 

3.2 Pokud u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického 
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onemocnění, potvrdí tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost. U zaměstnanců školy výše uvedené 
skutečnosti potvrdí lékař v oboru všeobecné praktické lékařství, specialista v příslušném oboru nebo 
poskytovatel pracovnělékařských služeb. 

3.3 U vstupu do budovy školy, v každé učebně, na sociálních zařízeních, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k 
dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. 

3.4 Po příchodu do budovy školy každý žák, zaměstnanec školy i návštěva provede dezinfekci rukou a následně 
dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole (zaměstnanci využívají osobní dávkovače 
dezinfekce, v případě potřeby si je ze školních zásob doplní). Doporučuje se důkladné mytí rukou (20 až 30 
sekund vodou a tekutým mýdlem). 

3.5 Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny. 

3.6 Ve třídách, kabinetech i na sociálních zařízeních je zajištěno bezpečné osoušení rukou ručníky na jedno použití. 

3.7 Žákům i zaměstnancům školy jsou průběžně zdůrazňovány zásady osobní a respirační hygieny; zejména, že je 
nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce. 

3.8 Místností pro případnou izolaci žáka je vymezený prostor ve služebním bytě. 

3.9 Úklid a dezinfekce míst se zvýšeným rizikem nákazy (sociální zařízení, kliky, vypínače, baterie umyvadel, ...) 
probíhá vícekrát denně. 

 

4. Organizace aktivit souvisejících s plnění ŠVP 

4.1 Při realizaci aktivit souvisejících s plněním ŠVP (kurzy, exkurze, besedy, workshopy, divadla, přednášky, ...) bude 
vždy zohledněno zdravotní (epidemiologické) riziko a přínos pro výchovu a vzdělávání žáků. Všichni účastníci 
vzdělávacího procesu respektují, že epidemiologická situace v době plánování (objednání) aktivity může být 
rozdílná s epidemiologickou situací v době jejího konání. 

 

5. Postup školy v případě podezření na výskyt nákazy covid-19 

5.1 Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. 
zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, 
ztráta chuti a čichu apod.), ale věnuje těmto příznakům zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění volí tento 
postup: 

a) příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy 
žák není vpuštěn do budovy školy (v případě nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho 
zákonný zástupce); 

b) příznaky jsou patrné již při příchodu nezletilého žáka do školy a není přítomen jeho zákonný zástupce 
škola tuto skutečnost neprodleně oznámí zákonnému zástupci a informuje jej o nutnosti 
bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy (pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího 
bodu); 

 c) příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole 
škola neprodleně poskytne žákovi roušku a umístí jej do předem připravené samostatné místnosti 
tak, aby došlo k jeho izolaci od ostatních přítomných ve škole. Současně informuje zákonného 
zástupce nezletilého žáka (v případě zletilého žáka rodiče) s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka 
ze školy. 
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 Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce (rodiče), resp. zletilého žáka o tom, že má 
telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

5.2 Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu nebo aktivitu 
opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a 
jednání při podezření na nákazu tímto virem. Zaměstnanec však vždy postupuje tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost a ochrana zdraví  žáků při vzdělávání. 

 

6. Závěrečná ustanovení 

6.1 Tato „Hygienická a organizační pravidla pro vzdělávání ve školním roce 2020/2021“ mohu být s ohledem na 
aktuální organizační, hygienická a epidemiologická opatření vydaná dotčenými orgány státní správy nebo  
zřizovatelem školy aktualizována. 

6.2 Kontrolu dodržování těchto pravidel provádí ředitel školy nebo zástupce ředitele školy. 

6.3 Za správnost a aktualizaci této směrnice odpovídá ředitel školy. 

6.4 Tato pravidla nabývají účinnosti dne 1. 9. 2020. 

 

 

V Příboře dne 31. srpna 2020 

 

 

                         Mgr. Pavel Kerekeš 
                               ředitel školy 
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