
OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZŚ V JEMNICI 

V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 

Úvod 

 Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky základní školy 

v Jemnici v souvislosti s přítomností žáků 1. stupňů a 9. ročníků ve škole. 

 V případě nezletilých žáků platí, že v rozhodných situacích, které se týkají 

jejich práv a povinností, je důležité vedle komunikace s nezletilým žákem 

komunikovat také s jeho zákonným zástupcem. 

 Tento materiál stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší (či jsou 

stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, 

hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů. 

 Pohyb žáků v základní škole se řídí těmito principy: 

Cesta do školy 

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená 

krizovými opatřeními, zejména:  

 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). 

 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými 

opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné 

domácnosti). 

Škola při zahájení pobytu ve škole na tuto skutečnost žáky upozorní.  

 Poučení třídním učitelem – zapsáno v třídní knize 

 

Příchod ke škole a pohyb před školou 

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:  

 Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; škola je povinna zajistit 

organizaci pohybu osob před školou.  

 Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo 

mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů 

společné domácnosti). 

 Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a 

nosu. 

 Pokud je to nutné, rozvrhnout časy příchodu žáků tak, aby v jeden čas k 

budově školy dorazilo současně méně lidí (např. nástup jednotlivých ročníků 

nebo tříd v časovém odstupu).  

 1. stupeň – začátek vyučování v 8:00,  

 9. ročník – začátek vyučování v 9:00 hodin 

 Škola zajistí průběžný příchod žáků a jejich plynulý přesun do tříd včasným 

otevřením obou vchodů do školy. 

 Specifická opatření školy: 



 Budou otevřeny oba vchody do školy (i dřevěná vrata – chodit se bude 

přes dvůr a šatny). 

 Před oběma vchody bude dle rozpisu vykonávat dohled pedagogický 

pracovník. 

 Výuka bude začínat v 8:00 pro všechny žáky 1. stupně, konce 

vyučování budou rozdílné, dle rozpisu – viz příloha. 

 9. ročník bude začínat v 9:00 hodin 

 Ranní družina nebude, není povolená. 

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení 

 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím 

osobám. 

 Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí 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 či 

přípravy. 

 Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení 

svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých 

skupin. 

 Specifická opatření školy: 

 Žáci nebudou chodit do šaten, ani do svých skříněk. 

 Oděv odloží na lavice ve třídě – organizuje si třídní učitel dle podmínek 

ve třídě (kabinety za třídou apod.) 

 Přezování žáků bude probíhat až ve třídě dle pokynů třídního učitele 

 

V budově školy 

 Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných 

prostor je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi 

skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy. 

 Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné 

(nejméně 1,5 metru).  

 Pokud je to možné, doporučuje se trávit přestávky venku (viz rozpis pro 

možnost využití venkovních prostor školy). Před opuštěním třídy si všichni žáci 

na celou dobu mimo třídu nasadí roušky 

 Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na 

dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro 

bezpečné osušení rukou - za doplňování zodpovídá technický personál školy. 

 Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně třikrát denně (viz rozpisu 

úklidových prací).  

 Škola zajistí ve spolupráci se zřizovatelem dostatečné množství dezinfekce.  



 Nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro 

bezpečné osušení rukou umístěny před vstupem do školní jídelny, do 

místnosti určené pro izolaci osoby s podezřením na nákazu COVID 19 a před 

vstupem na další pracoviště určené pro praktické vyučování, do laboratoří 

apod. 

 Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány do tříd – za doplňování 

zodpovídá technický personál školy. 

 Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za 

hodinu po dobu 5 min). 

 Úklidový personál musí být informován a poučen o hygienických zásadách a o 

potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů. 

 Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další 

pracovníci školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně. 

 Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, 

musí být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, 

klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách). 

Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům. 

 Odpadkové koše se kontrolují průběžně; vyprázdněny musí být minimálně 

jednou denně. 

 Specifická opatření školy: 

 Nebude zvonit, čas přestávek bude určovat třídní učitel.  

 Nutno dodržovat časy začátků hodin při střídání učitele ve třídě – cizí 

jazyk apod. (jako by zvonilo) 

 Čas přestávek budou trávit žáci ve třídě, odchod na WC jim bude 

umožněn průběžně i v době výuky. 

 Rozpis místností WC pro jednotlivé třídy - viz příloha 

 Rozpis časů (viz příloha) a míst kam mohou jednotlivé třídy chodit ven: 

 Dráha 

 Dvůr 

 Pod švestkami 

 Školní zahrada (současně povoleny maximálně 4 skupiny)  

Ve třídě 

 Neprodleně po příchodu do školy musí každý použít dezinfekci na ruce.  

 Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se 

jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků. 

 Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet 

zásadu jeden žák v lavici ve třídě. 

 V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit 

roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud 

dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i 

ve třídě. 

 Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.  

 Je nutné zajistit takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet 

stanovený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru) – například 

obrázek v příloze. 



 Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své 

třídě. 

 V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 

min). 

 Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.  

 Specifická opatření školy: 

 Třídní učitel si zajistí počet lavic odpovídající počtu žáků ve skupině 

(maximálně 15). 

 Poučit o používání dezinfekce a naučit žáky mýt ruce. 

 U obou vchodů bude bezkontaktní dávkovač dezinfekce. 

 Dezinfekci ve třídách bude žákům dávkovat výhradně vyučující. 

 Vyučování bude probíhat dle upraveného rozvrhu. 

 Vyučující poslední hodiny odvádí žáky ze třídy organizovaně nejprve 

k východu ze školy a zbytek pak odvádí na oběd, kde asistuje při výdeji 

a konzumaci stravy spolu s družinářem, který v jídelně přebírá 

zodpovědnost za žáky, kteří nadále zůstávají ve škole a po obědě 

s nimi odchází do své třídy nebo družiny až do odchodu domů 

(nejpozději do 16:00 hodin). 

 Budou k dispozici ochranné štíty pro žáky 1. stupně a pro vyučující. 

UPOZORNĚNÍ – OCHRANNÉ ŠTÍTY NEZBAVUJÍ ŽÁKY POVINNOSTI 

NOSIT ROUŠKY PŘI SPOLEČNÝCH ČINNOSTECH A PŘI POHYBU 

V JINÝCH PROSTORECH ŠKOLY NEŽ JE JEJICH UČEVBNA 

 Docházka se bude evidovat přes systém ASC - elektronické třídní knihy, 
kde budou nově vytvořeny tzv. školní skupiny. V případě nepřítomnosti 
žáka zákonný zástupce omluví žáka a bude li nepřítomnost delší než 
3 dny, podá informaci o tom, zda bude žák nadále do skupiny 
docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na 
vysvědčení žáka. 

 Pro žáky, kteří nebudou chodit do výuky ve škole, se nic nemění a 

výuka bude i nadále probíhat distančně (na dálku) jako doposud. 

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, je nutné umístit 

jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem 

na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou 

hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo 

změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý 

zdravotní stav indisponovaného žáka. Doporučuje se, aby škola měla 

bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty. 

 Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. 

vyučování, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a 

požadovaného odstupu. Žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo 



změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není znám 

zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy. 

 Specifická opatření školy: 

 Místnost určená k umístění žáka s podezřením na infekci - izolační 

místnost – velká učebna informatiky 

 Bezkontaktní teploměr 

Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního 

stravování  

 Je možné využít jednu ze dvou variant:  

o Školní stravování – vydávání obědů při zajištění níže uvedených 

pravidel.  

o Po dohodě vedení školy s rodiči si žáci mohou přinést vlastní stravu 

(namísto oběda). 

 Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití 

nenabírají a neberou si ani příbory. 

 V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při 

stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. A dále je nutné 

zajistit rozestupy mezi jednotlivými skupinami. 

 Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního 

sáčku. 

 Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce a použije dezinfekci na ruce. 

 Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla. 

 Specifická opatření školy: 

 Budou vydávány teplé obědy 

 Všichni žáci mají obědy až do konce roku odhlášeny. Pokud chtějí 

odebírat stravu, musí se do 21. 5. 2020 přihlásit. 

 Stravování bude obnoveno i pro zaměstnance a ostatní strávníky 

(důchodce) 

 Výdej obědů pro důchodce – pouze do jídlonosiče 

 Jídlonosiče prázdné i plné budou shromažďovány mimo prostor jídelny 

– na vozíčku před kanceláří vedoucí jídelny. V průběhu výdeje stravy 

žákům a zaměstnancům nelze vydávat stravu do jídlonosičů. 

 Výdej obědů pro učitele učebních skupin – družináři samostatně před 

zahájením výkonu práce, učitelé po odchodu dětí ze školy nebo do 

družiny 

 Výdej obědů pro ostatní zaměstnance – konzumace v jídelně výhradně 

v době od 13:10 do 14:00 hodin. 

 Výdej stravy pro žáky:  

 Každý strávník si ve třídě umyje ruce a před vstupem do jídelny 

použije dezinfekci – bezkontaktní dávkovač bude u vchodu do 

jídelny. 

 Při čekání v řadě dodržují žáci rozestupy dle čar na zemi. 

 Žák dostane u okénka od kuchařek tác s příborem, odebere si talíř 

s polévkou, hlavním jídlem, misky s kompotem apod. a pití již nalité 

do skleničky obsluhou kuchyně 



 Žáci, kteří si donesou stravu z domu, ji mohou konzumovat při 

obědě s ostatními žáky. 

 Dohled v jídelně spolu s vyučujícím, který skupinu přivedl a 

s družinářem, který skupinu pak přebírá, určí místo, kam si má žák 

sednout.  

 V jídelně se mohou setkat maximálně dvě skupiny (ne u okýnka – 

viz rozpis konců vyučování), pro každou bude vyhrazena jiná kóje 

tak aby se žáci z obou skupin nekontaktovali. 

 Každý žák bude sedět u stolu sám – u stolu je vždy jen jedna 

židle.  

 Každý stravující se zaměstnanec bude u stolu sedět sám.  

 Po konzumaci žák odnáší tác k okýnku se špinavým nádobím a 

usedá zpět na své místo a čeká, až dojí ostatní žáci. 

 Od stolu se žák zvedá a z jídelny odchází až na pokyn svého 

„družináře“.  

 Technický personál po každém strávníkovi ihned po opuštění místa 

provede očistu a dezinfekci stolu a židle. 

 

Skupiny žáků 1. stupně  

 Základní školy zajišťují vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření 

Ministerstva zdravotnictví pro žáky 1. až 5. ročníku základní školy 

 Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky 

různých tříd a ročníků. Pokud je to možné, je vhodné vytvořit skupiny ze žáků 

jedné třídy nebo jednoho ročníku.  

 Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden 

žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi viz část Ve třídě. 

 Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti 

žáků ve škole do 30. 6. 2020.  

 O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní 

skupiny později, než k 25. 5. 2020.  

 Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině se pokud možno nemění.  

 Pokud je to možné, doporučuje se, aby byly třídní skupiny umístěny do tříd s 

vybavením odpovídajícímu věku žáků (zejména velikost školních lavic). 

 Specifická opatření školy: 

 7. 5. 2020 prostřednictvím třídních učitelů a webových stránek školy 

budou rodiče seznámeni s podmínkami vzdělávání ve škole a způsobu 

přihlašování se k tomuto vzdělávání.  

 V pondělí 11. 5. si mohou rodiče vyzvednout v tištěné 

podobě  

 Do 18. 5. 2020 je zákonný zástupce žáků 1. stupně povinen vyjádřit 

zájem o docházku do školy (emailem třídnímu učiteli nebo písemně 

poštou nebo do schránky školy) 

 19. 5. 2020 – třídní učitel pošle emailem řediteli seznam přihlášených 

žáků se specifikací, zda budou chodit i do družiny a do kolika hodin. 

 20. 5. 2020 – proběhne rozdělení žáků do skupin. 



 Pravidla pro rozdělení tříd do více skupin v případě více než 15 

zájemců z jedné třídy: 

 Zohlednění žáků se SVP 

 Účast na odpoledním vzdělávání 

 Ostatní žáci – rozhodne losování 

 Obědy - nejpozději do 21. 5. 2020 se v případě zájmu o odběr obědů 

musí žáci přihlásit k odběru stravy – uvést upozornění v přihlášce ke 

vzdělávání. 

 Od 25. 5. 2020 budou vyučující 1. stupně zasílat učivo žákům, kteří 

pokračují v distančním vzdělávání průběžně každý den (dle tempa 

výuky, která bude probíhat ve třídě). Objem zadávaných úkolů omezí 

na minimální úroveň s ohledem na možnosti vzdělávání v rodině. 

Kopírované podklady za celý týden shromáždí a připraví vždy v pondělí 

na lavice v průjezdu k odběru do těchto rodin. 

 

Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně  

 Základní školy zajišťují vzdělávací aktivity pro kmenové žáky své školy, kteří 

plní povinnou školní docházku.  

 Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den. 

 Je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a 

zájmové aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány. Vzdělávací aktivity jsou 

rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit 

vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. 

Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. 

Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i 

formou vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové 

vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze 

vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.  

 Specifická opatření školy k zajištění odpolední vzdělávací části 

 V přihlášce k odpolednímu vzdělávání je nutné uvést, v kolik hodin 

bude žák odcházet a zda sám nebo v doprovodu zákonného 

zástupce. 

 Neboť nelze zavést do všech tříd (mimo stávající učebny družin), 

kde bude probíhat odpol. vzdělávání videotelefon je nutné aby si 

zákonný zástupce, který bude žáka vyzvedávat domluvil 

s vychovatelem družiny způsob vyzvedávání – např. osoba předem 

určená zákonným zástupcem k vyzvednutí dítěte zavolá na číslo, 

které mu vychovatel poskytne, že čeká na žáka před vchodem – 

svoji žádost potvrdí zprávou SMS 

 Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci. V dopolední části mohou 

vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině zajistit i vychovatelé nebo asistenti 

pedagoga. Odpolední výchovnou a vzdělávací činnost zajišťují přednostně 

vychovatelé nebo pedagogové volného času. Asistent pedagoga vedle činností 

uvedených v § 5 vyhlášky o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných, provádí vzdělávací 



a výchovnou činnost směřující k získávání a upevňování vědomostí, dovedností 

a návyků žáků 1. stupně základní školy nebo 1. stupně základní školy zřízené 

podle § 16 odst. 9 školského zákona, a to na základě rámcových pokynů učitele 

vydaných v rámci výuky na dálku (toto ošetřuje ad hoc vyhláška MŠMT).  

 Ranní družina není poskytována.  

 Vždy je nezbytné přizpůsobit metody a obsah vzdělávacích a zájmových aktivit 

složení konkrétní školní skupiny, jak vzhledem k věku žáků, tak úrovni jejich 

vědomostí, znalostí a dovedností.  

 Obsah a formu všech vzdělávacích a zájmových aktivit je nutno volit tak, aby 

byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření.  

 Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka 

delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech 

nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se 

nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka. 

 Hodnocení je nedílnou součástí procesu vzdělávání a zejména formativní 

hodnocení významným způsobem ovlivňuje jeho kvalitu a dosažené výsledky. 

Žákům je třeba poskytovat srozumitelnou a účinnou zpětnou vazbu 

k dosahování pokroku. Smyslem vzdělávacích aktivit v této době není 

primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení.  

 Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná. 

 Zařazení pohybových chvilek na protažení a relaxaci je doporučené, stejně jako 

pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy. Aktivity mimo areál školy 

nejsou možné, stejně jako školy v přírodě či jiné obdobné aktivity. 

 Začátek a konec vzdělávacích aktivit během dne stanoví ředitel školy. Začátek 

se stanoví obvykle na dobu, kdy za běžných podmínek začíná dopolední 

vyučování. Konec aktivit stanoví ředitel školy s přihlédnutím k personálním 

možnostem, pokud je to možné minimálně do 16 hodin (to nevylučuje 

vyzvednutí dítěte v dřívějších odpoledních hodinách). 

 

Základní pravidla pro provádění úklidu 

 Před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce 

všech využívaných prostor. 

 Zvýšení frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou).  

 Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí 

jakoukoliv virucidní aktivitou. Na etiketě je uvedená účinná koncentrace 

dezinfekčního prostředku a čas působení (min. EN14476 nebo DVV/RKI). 

 Ředění dezinfekčních prostředků musí být prováděno v souladu s návodem 

uvedeným na etiketě dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení je 

nutné dezinfekci zopakovat. 

 Zvýšená pozornost je 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. Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je 

zakázán suchý úklid. 



 Zajistit dostupnost nádob na likvidaci odpadů bezpečným způsobem 

(vyjímatelné jednorázové pytle).  

 O zpřísněných podmínkách úklidu musí byl poučen úklidový personál. 

 Specifická opatření školy: 

 Toalety musí být vybaveny mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci 

a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné 

osušení rukou - za doplňování zodpovídá technický personál školy. 

 Vypnout osoušeče rukou (nebo označit – NEPOUŽÍVAT) a vybavit WC 

pouze papírovými ručníky. 

 Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně třikrát denně (viz rozpisu 

úklidových prací). 

 Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány do tříd – za doplňování 

zodpovídá technický personál školy. 

 Úklidový personál byl podrobně informován a poučen o hygienických 

zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů. 

 Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a 

další pracovníci školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou 

denně. 

 Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet 

lidí, musí být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače 

světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných 

prostorách) – viz poučení technického personálu školy a rozpis úklidu. 

Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům. 

 Odpadkové koše se kontrolují průběžně; vyprázdněny musí být 

minimálně jednou denně. 

 

 

 

V Jemnici 5. 5. 2020 

Mgr. Zdeněk Hirt 

ředitel ZŠ v Jemnici 

 


