
OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE 
ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 

Pohyb žáků v základní škole se řídí těmito principy: 

 

1. Cesta do školy a ze školy:  
 Organizace pohybu: 

- žáci 5. třídy budou ke škole přistupovat v čase 7:20 – 7:30, 
- žáci 4. třídy budou ke škole přistupovat v čase 7:30 – 7:40, 
- žáci 2. a 3. třídy budou ke škole přistupovat v čase 7:40 – 7:50, 
- žáci 1. třídy budou ke škole přistupovat v čase 7:50 – 8:00. 
- po vyučování budou žáci opouštět školu v rámci jednotlivých skupin postupně 
  od 1. po 5. třídu. 

 Bude povinné zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouškami). 
 Důležité je dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými 

opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).  
 Žáky před školou bude vyzvedávat pověřený pedagogický pracovník, který žáky 

zorganizuje do skupiny a odvede do budovy školy. 
 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.  
 Pedagogové odvedou žáky do šaten a tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu 

mezi skupinami. 
 

2. Vstup do školy: 

 Všichni žáci i zaměstnanci školy budou nosit ve společných prostorách roušky. 
 Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 
 Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. 
 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované 

nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem 
k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.  

 Škola si bude organizovat provoz v šatnách, případně místech určených k odložení 
svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin. 

 Neprodleně po přezutí musí každý použít dezinfekci na ruce, která bude nachystána 
v prostorách u vchodu. 
 

3. V budově školy: 

 Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude 
organizována tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, 
tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy. 

 Ve společných a venkovních prostorách se budou skupiny střídat.  
 Toalety budou vybaveny tekoucí pitnou vodou a antibakteriálním mýdlem 

v dávkovači, při opuštění toalet si žáci ještě vydezinfikují ruce gelem, který bude 
umístěn v prostorách u dveří. 

 Úklid a dezinfekce toalet bude probíhat minimálně jednou denně. 



 Nádoba na dezinfekci s dávkovačem bude umístěna také v místnosti určené pro izolaci 
osoby s podezřením na nákazu COVID 19. 

 Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci 
školy nacházejí, bude  prováděno nejméně jednou denně. 

 Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, bude 
prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové 
myši, místa k sezení ve společných prostorách). 

 Odpadkové koše se budou kontrolovat průběžně; vyprazdňovat se budou minimálně 
jednou denně. 
 

4. Ve třídě: 

 Jeden žák v lavici ve třídě. 
 Při sejmutí roušky si každý žák ukládá roušku do vlastního sáčku. 
 Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě 

(k dispozici bude v každé třídě antibakteriální mýdlo a antibakteriální gel). 
 V každé třídě se bude často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min). 

 

5. Při podezření na možné příznaky COVID-19: 

 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým 
příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný 
příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. 

 Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn 
do samostatné místnosti (učebna informatiky), zároveň se kontaktují zákonní zástupci 
žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření bude škola informovat 
spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáci budou umístěni do jiné místnosti (např. 
školní prostory školní družiny/učebna TV) nebo půjdou ven s povinným nošením 
roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.  

 Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, 
školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. 
Ostatní žáci budou umístěni do jiné místnosti (např. školní prostory školní 
družiny/učebna TV) nebo půjdou ven s povinným nošením roušky, dokud není znám 
zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy. 
 

6. Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování 

 Obědy pro zájemce budou zajištěny formou studených obědových balíčků. 
 Balíčky bude vydávat personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití 

nebudou nabírat a nebudou si brát ani příbory. 
 Při výdeji jídla se nebudou potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování budou 

zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě.  
 Rouška se při samotné konzumaci jídla a pití odloží do vlastního sáčku. 
 Před obědem si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce. 

  



7. Provádění úklidu: 

 Před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech 
využívaných prostor. 

 Pro čištění a dezinfekci se budou používat dezinfekční prostředky, které působí 
jakoukoliv virucidní aktivitou.  

 Zvýšená pozornost bude věnována také dezinfekci školních lavic, stolů a povrchů, 
jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, 
učební pomůcky, čipové systémy, podlahy používaných prostor, WC apod. 

 Odpadové koše budou opatřeny vyjímatelnými jednorázovými pytli. 
 O zpřísněných podmínkách úklidu musí být poučen úklidový personál. 

  



Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:  

 Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 
 Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) 

s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou. 
 Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou 

léčbou např. hypertenze. 
 Porucha imunitního systému, např.  

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), 
b) při protinádorové léčbě, 
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně. 

 Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2). 
 Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 
 Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu 

funkce ledvin (dialýza). 
 Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (od druhého bodu) 
uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve 
společné domácnosti. 

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří 
do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. 

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka toto prohlášení, které je možné 
podepsat před vstupem do školy: 

Písemné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního 
onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), 
jehož součástí je Prohlášení o seznámení se s vymezením rizikových skupin 
stanovených Ministerstvem zdravotnictví. 

 


