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Směrnice pro provozní opatření na škole ve školním roce 
2021/2022 vzhledem ke COVID-19 

 
Tato směrnice je zpracována na základě Souboru doporučení pro školy a školská zařízení  
ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19 (manuál) 
 
I. Základní hygienická a protiepidemická pravidla 
 
 
1. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Každá osoba je 

povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to 
takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném 
mimořádném opatření MZd. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty 
osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou, dále 
osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek 
dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením. Tyto osoby 
jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který je 
v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně 
uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích 
cest. 

 
2. Pobyt zákonných zástupců a dalších osob uvnitř budovy školy je nutno omezit na 

minimum. 
 
3. U vstupu do budovy školy, do patra a v každé učebně jsou k dispozici prostředky 

k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. 
 
4. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje 

ruce vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně 
dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. 

 
5. Větrání učeben se provádí opakovaně, min. po dobu 5 minut o přestávce i během 

vyučovací hodiny. Za větrání zodpovídají pedagogové, kteří vyučují v dané učebně. O 
přestávkách se otevírají pouze výklopné ventilace oken. Probíhá průběžné větrání šatních 
prostor, zejména před příchodem žáků do školy, po zahájení vyučování a po odchodu žáků 
ze školy. 

 
6. Dodržování zásad osobní a provozní hygieny 
- kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si 

umýt ruce. 
 
 
7. Pedagogičtí zaměstnanci průběžně kontrolují dodržování zásad osobní respirační hygieny. 
 
8. Pedagogičtí pracovníci provádějící výuku v odborných učebnách zajistí provedení osobní 

hygieny žáky (mytí rukou, desinfekci rukou) před manipulací s počítači nebo jinými 
učebními pomůckami a po ukončení výuky. 
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9. Pedagogičtí pracovníci provádějící výuku v tělocvičně zajistí provedení osobní hygieny 

žáky (mytí rukou, desinfekci rukou) po ukončení výuky. 
 
10. Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně. 
 
11. Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy 

pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního 
přípravku, koberce se vysávají. Důraz je kladen na dezinfekci povrchů nebo předmětů, 
kterých se dotýká větší počet lidí (kliky, spínače světla, klávesnice….) 

 
12. Personálem určeným pro úklid bude uklízečka a pomocná síla a uklízečka v kuchyni. 

Přípravky k úklidu budou používány v souladu s pokyny uvedenými na etiketě. 
 
13. Praní prádla bude při teplotě min. 60 °C. 
 
14. Mytí nádobí ve školní jídelně bude při teplotě min. 60 °C. 
 
II. Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19 
 
1. Škola oddělí žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních žáků a 

zajistí dohled zletilé fyzické osoby. 
 
2. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního 

onemocnění. 
 
3. Pokud jsou příznaky onemocnění patrné již při příchodu žáka do školy, oznámí škola 

neprodleně tuto skutečnost zákonnému zástupci a informuje ho o nutnosti bezodkladného 
vyzvednutí dítěte. Zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy. Škola 
informuje zákonné zástupce, resp. zletilé žáky o tom, že má telefonicky kontaktovat 
praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. V případě pouhého podezření na 
výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje. 

 
4. Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole, žák si neprodleně 

nasadí ochranu dýchacích cest a je umístěn do předem připravené samostatné místnosti 
nebo jinak izolován od ostatních přítomných ve škole. Škola informuje zákonné zástupce 
nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy. Zletilý žák opustí 
v nejkratším možném čase budovu školy. Škola informuje zákonné zástupce, resp. zletilé 
žáky o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším 
postupu. V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama 
KHS nekontaktuje. Žák do odchodu ze školy pobývá v izolační místnosti. 

 
5. Žákovi, případně zaměstnanci školy 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 infekční nemocí (dodá potvrzení od 
praktického lékaře). 
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III. Školní stravování 
 
1. Škola zajistí co nejmenší kontakt různých skupin, rozloží vydávání obědů v delším čase, a 

to již od 11:00 hod do 14:00 hod. 
 
2. Škola neumožňuje samoobslužný výdej. 
 
3. Personál školní jídelny a žáci na odborném výcviku mají při vydávání pokrmů nasazeny 

ochranné prostředky dýchacích cest, pokud to aktuálně platné mimořádné opatření MZd 
stanovuje. 

 
4. Cizí strávníci a žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, mají  pro konzumaci 

vyčleněný oddělený prostor. 
 
5. Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní 

zástupci a třetí osoby, pokud jsou v karanténě či izolaci. Do prostor ŠJ nesmí vstupovat 
nemocné osoby. 

 
6. Mezi strávníky musí být odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou strávníků sedících u 

jednoho stolu. U jednoho stolu může být nejvýše 6 strávníků. Není přípustný vyšší počet 
strávníků ve školní jídelně, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro 
strávníky. 

 
7. Žáci, případně zaměstnanci školy, kteří se nepodrobí testování a současně se na ně 

nevztahuje žádná z výjimek (kteří jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole nosit 
respirátor/roušku), jsou povinni při konzumaci stravy a nápojů dodržovat odstup od 
ostatních osob, nejméně 1,5 m a sedí u předem označeného stolu. 

 
IV. Odborný výcvik, odborná praxe 
 
Organizace a hygienická pravidla při praktickém vyučování se řídí pravidly provozu 

pracovišť, kde je praktické vyučování vykonáváno. 
 
V. Primární prevence 
 
Škola umožní přítomnost třetích osob z organizace, která ve škole realizuje programy 

primární prevence, a to při dodržování aktuálně platných hygienických opatření. 
 
VI. Úplata za vzdělávání a stravování, poplatek za ubytování 
 
Úplata se vždy řídí smlouvou mezi zřizovatelem a zákonným zástupcem, případně zletilým 

žákem. 
 
Koronalinka MŠMT pro vedení škol a školských zařízení 
 
- +420 771 139 410 
- +420 771 139 398 
- +420 770 158 757 
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- e-mail: koronavirus@msmt.cz 
 
 
Krajská hygienická stanice 
 

- KHS Pardubického kraje: lenka.labudova@khspce.cz 
 
 
 
 

Ing. Radmila Kozohorská  
ředitelka školy 

 


