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

(aktualizace 7. 4. 2021) 
 

1. Obecné informace 

Aktuální informace zveřejňuje škola na svých webových stránkách a v systému Bakaláři. 

• Do budovy školy nemohou vstoupit žáci ani další osoby s příznaky infekčního onemocnění. 

• Škola nevyžaduje od žáků prohlášení o bezinfekčnosti. 

• Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty respirátorem. 

• Žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku. 

• Pro vstup do budovy školy budou žáci využívat vchod z nádvoří. Tímto vchodem budou žáci 

i odcházet. 

2. Hygienická pravidla a standard úklidu 

• U vstupu do budovy školy, v každé učebně, jídelně, hygienickém zařízení jsou k dispozici 

prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.  

• V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý žák 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.  

• Personál školy zajišťuje časté větrání učeben a ostatních prostor. Větrání se provádí 

opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.  

• Žáci budou používat ručníky na jedno použití.  

• Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.  

• Šatní prostory se větrají před příchodem žáků do školy, po zahájení vyučování a po odchodu 

žáků ze školy po skončení vyučování.  

• Vyprazdňování košů je prováděno minimálně jednou denně.  

• Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy 

pohybují. Úklid povrchů se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, 

koberce se vysávají.  

• Je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. 

kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie umyvadel, splachovadla, 

tlačítka zásobníků mýdel či dezinfekce).  

• Škola zajišťuje dezinfekční prostředky na dezinfekci rukou s virucidní aktivitou.  

• V případě podezření na infekční onemocnění žáka použije personál školy bezkontaktní 

teploměr na měření tělesné teploty.  

3. Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy covid-19 

• Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Škola 

zajistí oddělení žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních žáků a 

zajistí pro něj dohled zletilé fyzické osoby. 

• Personál školy věnuje zvýšenou pozornost žákům, které vykazují příznaky infekčního 

onemocnění. Pokud zjistí či objeví tyto příznaky, volí následující postup: 

- V případě, že jsou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy, není žák do 

budovy vpuštěn, a to za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce. Pokud 

zákonný zástupce přítomen není, tak personál kontaktuje zákonného zástupce a 

informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy. Po dobu čekání na 

zákonného zástupce pobývá žák v izolaci. Při péči o nemocného používá 

zaměstnanec školy ochranné pomůcky. V případě měření teploty se za normální 

tělesnou teplotu považuje hodnota do 37 °C. 

- V případě, že se vyskytnou příznaky v průběhu přítomnosti žáka ve škole, dojde 

neprodleně k jeho izolaci do předem připravené místnosti. Současně je zákonný 
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zástupce informován a vyzván k jeho bezodkladnému vyzvednutí. Žák opouští  

v nejkratším čase budovu školy. 

- Personál informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat 

praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

• Pokud se objeví příznaky u zaměstnance školy, tak tento zaměstnanec opustí školu  

v nejkratším možném čase. 

• Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického 

onemocnění, včetně alergického onemocnění, je umožněn vstup do školy pouze v případě, 

prokáže-li, že netrpí infekčním onemocněním. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař. 

4. Výskyt onemocnění covid-19 u žáka nebo zaměstnance školy 

• V případě pozitivního výsledku testu žáka je testovaný izolován od ostatních osob a zákonný 

zástupce je informován. Žák v izolaci vyčká příchodu a převzetí zákonným zástupcem.  

• Pokud se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky  

v daném týdnu, opouští výuku všichni žáci, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu  

v rámci vyučovaní v některých z předchozích 2 dnů před provedením testu.  

• Pozitivní test zaměstnance – bez zbytečného odkladu opouští školu.  

• V případě pozitivního žáka se povinná izolace nevztahuje na zaměstnance školy, pokud 

KHS nerozhodne jinak.  

• V případě, že je pozitivně testovaný pedagogický pracovník, vztahuje se izolace na všechny 

žáky, které v posledních 2 dnech před provedením testu vyučoval.  

5. Konfirmace a návrat 

• Škola vydá pozitivně testované osobě potvrzení (tiskopis). Zákonný zástupce 

prostřednictvím lékaře žáka zajistí RT-PCR test.  

• Pokud je RT-PCR negativní, žák se může vrátit k výuce (výsledek testu je nutné doložit).  

K výuce se také může vrátit po skončení povinné izolace (je nutné předložit potvrzení  

o ukončení izolace).  

• V případě pozitivního PCR testu je zákonný zástupce povinen okamžitě informovat 

školu o tomto výsledku.  

6. Další opatření 

• Škola bude minimalizovat kontakt mezi žáky jednotlivých tříd, a to s ohledem na způsob 

organizace výuky.  

• Školní družina bude otevřena.  

7. Školní stravování 

• Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy 

přítomní na pracovišti.  

• Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.  

• Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, respirátory  

s výjimkou konzumace. Před odebíráním stravy je nutné si vydezinfikovat ruce.  

• Není umožněn samoobslužný výdej.  

• U jednoho stolu sedí max. 4 osoby.  

• Školní jídelna musí respektovat zásady správné výrobní a hygienické praxe. Dodržuje 

stanovená hygienická pravidla. Personál kuchyně používá při přípravě a vydávání pokrmů 

nasazené ochranné prostředky dýchacích cest.  
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8. Úplata za ŠD 

• Pokud je žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o omluvenou 

nepřítomnost a úplata se hradí.  

• Pokud dojde k uzavření školy z rozhodnutí KHS nebo MZd, platí následující:  

- ředitel školy stanoví úplatu poměrně poníženou podle délky přerušení provozu, je-li 

délka přerušení více než 5 pracovních dnů.  

 

 

Mgr. Petr Koníř, ředitel školy 


