
 

 

 

Provoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 
 

INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ, JEJICH RODIČE A PRO RODIČE DĚTÍ MŠ 

 

Tento dokument se vztahuje na provozní podmínky základní školy a mateřské školy 

vzhledem k výskytu onemocnění covid-19 v České republice. Pravidla vychází z manuálu 

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, který 

vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 20. 8. 2020 a z Aktualizace 

manuálu ze dne 26. 8. 2020. 

 

I. Obecné informace: 

1. Od dětí a žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení  

o bezinfekčnosti.  

2. Nejsou stanovena žádná pravidla pro organizaci vstupu dětí a žáků do budovy školy 

a pohybu osob před budovou školy.  

3. Nejsou stanovena žádná omezení počtu dětí a žáků ve třídách či odděleních 

4. Ve vnitřních prostorách školy není povinné nošení ochranných prostředků 

dýchacích cest. 

5. V prvním týdnu školního roku škola aktualizuje kontakty na zákonné zástupce dětí 

a žáků školy (telefonní čísla a e-maily). 

6. Škola vhodným způsobem informuje o stanovených hygienických  

a protiepidemických pravidlech děti a žáky a jejich zákonné zástupce (webové 

stránky školy, zpráva školním informačním systémem, třídnické hodiny, třídní 

schůzky s rodiči). 

7. Škola průběžně dětem a žákům školy zdůrazňuje zásady osobní a respirační 

hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten 

neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce. 

8. Škola upozorňuje zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky infekčního 

onemocnění nemohou do školy vstoupit. 

9. Pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských 

zařízení omezen. Do budovy školy bude po dobu nezbytně nutnou umožněn vstup 

pouze se souhlasem zaměstnance školy. 

10. Škola v průběhu školního roku omezí pořádání a účast dětí a žáků na kulturních  

a sportovních akcí více škol. 

11. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je 

škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně 

platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně 

MZd. 

  



II. Hygienická pravidla a standard úklidu: 

1. U vstupů do budovy školy, v každé učebně, jídelně, oddělení, hygienickém zařízení, 

u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách  

s dávkovačem. 

2. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund 

umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci 

rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. 

Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje. 

3. Dochází k častému větrání všech prostor školy. 

4. Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – papírovými ručníky na jedno použití. 

5. Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti, žáci  

a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, 

případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají. 

6. Je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet 

lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie  

u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce). 

 

III. Organizace školy v závislosti na semaforu: 

1. Platí obecná doporučení MZd podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti 

ochrany veřejného zdraví, tzv. semafor  

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Stupne-

pohotovosti-v-oblasti-ochrany-verejneho-zdravi.pdf.  

 

IV. Hygienická pravidla a standard úklidu: 

1. Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-

19. Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že 

v případě potřeby zajistí „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky 

akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistí pro ně dohled zletilé 

fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví). 

2. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí a 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 je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti 

a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup: 

a. příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy – dítě/žák není 

vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, 

že je přítomen jeho zákonný zástupce, 

b. příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen 

zákonný zástupce dítěte či žáka – tuto skutečnost škola oznámí zákonnému 

zástupci neprodleně a informuje ho o nutnosti bezodkladného 

vyzvednutí/převzetí; pokud toto není možné, postupuje se podle 

následujícího bodu,  

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-v-oblasti-ochrany-verejneho-zdravi.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-v-oblasti-ochrany-verejneho-zdravi.pdf


c. příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka ve 

škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem 

připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od 

ostatních přítomných ve škole a současně škola informuje zákonného 

zástupce dítěte/žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze 

školy. 

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má 

telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

3. V izolaci pobývá osoba až do doby převzetí zákonným zástupcem. 

4. V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou 

teplotu obecně považována hodnota do 37 °C.  

5. V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS 

nekontaktuje. 

 

 

V Kašavě dne 27. 8. 2020 

 

 

 
……………………………………………………………………………..………………………………………………………. 

Mgr. Zdeněk Vlk 

 

Přílohy:  

• Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 

(manuál) 

• Aktualizace manuálu 
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