
Mimořádná organizační opatření týkající se výuky od 1. 9. 2020 

Na základě metodického pokynu MŠMT vydaného dne 17. 8. 2020 se provoz školy podřizuje souboru 

opatření, která mají zamezit šíření onemocnění COVID-19 v době přímé účasti žáků ve výuce. 

1. Základní hygienická pravidla 

Dodržování zásad osobní hygieny. 

Ochrana úst a nosu a respirační hygiena. 

Průběžné poučení o základních hygienických pravidlech. 

 

2. Provoz školy 

Provoz školy bude zahájen dne 1. 9. 2020 v plném rozsahu. Prohlášení o bezinfekčnosti se od 

žáků nevyžaduje. Neplatí žádná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do školy a pohybu 

osob před budovou školy. Nejsou žádná omezení počtu žáků ve třídě či skupině. 

 

Škola zajistí:  

prostředky k dezinfekci rukou u vstupu do školy, v každé učebně, v tělocvičně a v jídelně, 

denní úklid za použití odpovídajících úklidových prostředků, denní vynášení odpadkových  

košů, denní povrchovou dezinfekci povrchu lavic, klik, vypínačů, klávesnic, vodovodních  

baterií a pod. 

jednorázové papírové ručníky, 

průběžné větrání učeben a šaten, 

samostatnou místnost pro případnou izolaci osoby s podezřením na COVID-19. 

 

Hygienická pravidla: 

V co nejkratším čase po příchodu do školy si každý důkladně umyje ruce (pokud možno  

teplou vodou) a to mýdlem z dávkovače, popřípadě provede dezinfekci rukou. Hygienu rukou  

dodržuje po celou dobu pobytu ve škole. 

Vzhledem k profilu jednotlivých vyučovacích předmětů a častému dělení žáků do skupin bude 

nutné přesouvání žáků mezi třídami. 

Povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách, tedy i ve školách, se řídí nařízením 

Ministerstva zdravotnictví. Zatím tato povinnost neplatí. V opačném případě by platila  

povinnost mít ochranný prostředek dýchacích cest i ve škole, vyjma učeben a jídelny. Ve 

studovně bude rouška povinná. 

Zpřísněná hygienická opatření se týkají i výdeje obědů ve školní jídelně.  Příbory  

budou vydávány personálem školní kuchyně. 

Žáci školy nesmí přijít do kontaktu s cizími strávníky, personál kuchyně zajistí mezi 

jednotlivými výdeji obědů dezinfekci ploch jídelních stolů a židlí. 

Škola organizačně zajistí co nejmenší přímý kontakt žáků a učitelů s provozními zaměstnanci. 

 

Vyučující průběžně poučují žáky o hygienických pravidlech a kontrolují jejich dodržování. 

 

Kurzy a exkurze ve školním roce 2020/21: 

Ředitel školy rozhodne o konání kurzu či exkurze podle vývoje situace s COVID-19. 

Nepředpokládá se, že by se konaly kurzy či exkurze, kde hrozí koncentrace vyššího počtu 

osob. Případné výjezdy do zahraničí, které škola pravidelně pořádá, budou řešeny na základě  

tzv. semaforu rizika v jiných zemích (zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví) a po důkladném 

zvážení dalších možných rizik a konzultaci s partnerskou školou. 

V případě konání kurzu bude vyžadováno čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Toto 



prohlášení má škola k dispozici v listinné i elektronické podobě. 

 

Vstup cizích osob do školy: 

Podle metodického doporučení je žádoucí, aby byl pobyt zákonných zástupců žáků a dalších 

osob uvnitř budovy omezen. Prosíme proto zákonné zástupce, aby upřednostnili komunikaci  

elektronickou cestou. V odůvodněných případech je samozřejmě škola k dispozici i pro  

osobní jednání, je však třeba dodržovat hygienická pravidla, tj. dezinfekci rukou při příchodu 

do budovy a případně ochranu dýchacích cest. 

 

Osoby s respiračními potížemi, bolestí hlavy a svalů, zvýšenou teplotou apod. (podezření 

na COVID-19): 

Tyto osoby mají vstup do školy zakázán. 

V případě žáků školy platí: 

Příznaky jsou patrné při příchodu do školy – zletilý žák opustí budovu školy, v případě  

nezletilého žáka je neprodleně kontaktován zákonný zástupce, aby si žáka bezodkladně 

vyzvedl. Do doby vyzvednutí je žák umístěn v samostatné místnosti. 

Příznaky se vyskytnou v průběhu výuky – zletilý žák opustí neprodleně školu, nezletilý žák je  

umístěn do samostatné místnosti, kde vyčká příchodu zákonného zástupce. Platí, že zákonný 

zástupce je neprodleně informován a žáka si pokud možno bezodkladně vyzvedne. 

V případě zletilých žáků jsou z preventivních důvodů o odchodu žáka ze školy informováni  

rodiče. 

Zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka informuje v případě příznaků praktického lékaře. 

 

Mgr. Jiří Kozlovský, 

ředitel školy 


