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Zvýšená hygienická opatření od 1. 9. 2020 
 
ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ 
 

 Dodržování základních hygienických pravidel. 

 Časté a důkladné mytí rukou. 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.  

 Dodržování rozestupů. 

 Nošení roušek ve společných prostorách školy. 

 Časté větrání učeben. 

 

Škola a školské zařízení zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci rukou, úklid prostor, 
dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby atp.  

Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální situaci a 
místní podmínky, např. nařizuje ohniskovou dezinfekci, izolaci, karanténu, lékařský dohled, 
zvýšený zdravotnický dozor, krytí úst a nosu, provádění zdravotního filtru apod.  
 

Škola je vybavena:  
 

 Čisticími a dezinfekčními prostředky – tak, aby nedošlo k výpadku po spotřebování zásob. 
Na koronavirus působí dezinfekční přípravky s virucidní aktivitou.  

 Dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou s virucidní aktivitou – za účelem jejich 
průběžného doplňování do dávkovačů.  

 Bezkontaktním teploměrem – měření tělesné teploty dětí/žáků/studentů, popřípadě 
zaměstnanců školy v případě podezření na infekční onemocnění, včetně covid-19.  

 Přiměřeným počtem roušek– pro žáky či zaměstnance školy s podezřením na výskyt covid-
19, záložní roušky pro případ povinného zavedení nošení roušek ve společných prostorech 
školy. 

 
 
ORGANIZACE ŠKOLY V ZÁVISLOSTI NA SEMAFORU 
  

 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.  

 Nad rámec obecných doporučení MZd podle semaforu platí specifická doporučení  

 Vedení školy průběžně sleduje republikový, resp. lokální vývoj situace v rámci systému 
semafor.  

 Rozvrh jednotlivých tříd byl sestaven tak, aby nedocházelo k častému stěhování 
jednotlivých tříd. 

 Probíhá zvýšená dezinfekce předmětů (kliky dveří, apod.) a dalších prostor. 
 
 

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19  
 



 Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto 
povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit 
„oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od 
ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby..  

 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 je vhodné 
těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné 
volit tento postup:  

 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,  

 příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce 
dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a 
informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud 
toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,  

 příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti 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 informování 
zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy; 
zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy.  

 

 Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka 
nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o 
dalším postupu.  

 V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným 
zástupcem v případě nezletilého žáka. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je 
nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.  

 V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti8 je za normální tělesnou teplotu 
obecně považována hodnota do 37 °C.  

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

 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.  

 Žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, 
které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, 
kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.9  

 
 

VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA NEBO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY  
 

 Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí 
epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o 
protiepidemických opatřeních. V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění 
covid-19 dříve, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny 
dětí a mladistvých místně příslušné KHS. Seznam kontaktů je uveden na webových 
stránkách KHS.  

 V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v 
rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě 
protiepidemického šetření. Při svém rozhodování přihlíží mimo jiné k délce kontaktu, 
vzdálenosti osob, k zavedeným opatřením atd. Každá situace je jiná, protože každý kolektiv 
v sobě zahrnuje více proměnných – např. velikost školy, členění objektu (samostatná 



budova, pavilony), počet žáků ve třídě, způsob školního stravování, způsob dopravy do 
školy a především místní epidemiologickou situaci.  

 Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy 
stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky, zákonné zástupce 
nezletilých žáků a svého zřizovatele.  

 Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo 
mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením 
MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než 
poloviny žáků alespoň jedné třídy. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku 
distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní 
žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby 
zároveň zůstávali součástí jedné skupiny. 

 Žáci a studenti mají povinnost se distančně vzdělávat 

 Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků.  

 V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem.  
 
 

Školní stravování  
 

 Školní stravování se může poskytovat za níže uvedených doporučení, pokud nestanoví 
KHS nebo MZd jinak:  

 V rámci možností školy je zajištěno oddělení či co nejmenší kontakt různých skupin 

 Hygiena a úklid podle pravidel stanovených v předchozím textu.  

 Důraz na nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před odebráním stravy.  

 Neumožnit samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání 
samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty).  

 
 
 
Mgr. Luděk Burian 
ředitel školy 
  



 
 
 

 

 


