
 

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZŠ V JEMNICI 

V OBDOBÍ OD 1. ZÁŘÍ 2020/2021 
 

 

Pravidla pro příchod a odchod do a ze školy a pohyb po škole během výuky a 

přestávek v době mimořádných opatření: 

 Pro příchod budou v době od 7:40 do 8:00 otevřeny dva vchody:  

o Žáci 1. stupně budou vcházet skleněným vchodem u tělocvičny – dohled 

vychovatelka + školník 

o Žáci 2. stupně budou vcházet dřevěnými vraty přes dvůr (v 8:00 se vchod 

k šatnám přes dvůr uzamkne a dřevěná vrata uzavřou – pozdě příchozí 

musí zvonit u dřevěných vrat). Dohled vychovatelka + vyučující mající 

dohled nad žáky v přízemí staré budovy – dohled začíná již v 7:30 hod. 

o Odchod ze školy – žáci 1. i 2. stupně odchází ze školy skleněným 

vchodem u tělocvičny. 

 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. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje. 

 U obou vstupů do budovy školy, v každé učebně/jídelně/oddělení/hygienickém 

zařízení, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách 

s dávkovačem- 

 V průběhu přestávek tráví žáci převážnou část času v kmenových třídách. Na 

chodbu odchází jen za účel použití sociálního zařízení, pro pomůcky apod. 

PŘÍSNÝ ZÁKAZ BEZDŮVODNÉHO PŘECHÁZENÍ MEZI PATRY, VČETNĚ 

CHOZENÍ DO ŠATNÍCH SKŘÍNĚK (pouze s povolením od vyučujícího). 

 V případě odchodu skupin nebo celých tříd do odborných učeben žáky převádí 

příslušný vyučující. 

 Po skončení vyučování učitel odvádí žáky do šaten a na oběd organizovaně. 

Žáci se nikde po škole nezdržují, nečekají na sebe navzájem a neprodleně 

školní budovu co nejrychleji opustí – skleněným vchodem. 

 KAŽDÝ ŽÁK BUDE MÍT V AKTOVCE 2 ROUŠKY zabalené v igelitovém sáčku 

(např. pro možnost vstupu do učebny informatiky apod.) 

 PRO CIZÍ OSOBY, VČETNĚ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ JE VSTUP DO 

ŠKOLNÍCH BUDOV UMOŽNĚN JEN VE VYJÍMĚČNÝCH PŘÍPADECH, PO 

PŘEDCHOZÍ DOHODĚ SE ZAMĚSTNANCEM ŠKOLY A POUZE S 

ROUŠKOU.  

 

Pravidla pro výuku Tv v době mimořádných opatření:  

 1. stupeň se bude převlékat v kmenových třídách 

 Před vstupem do tělocvičen (žáci 1. i 2. stupně) použijí pod dohledem 

vyučujícího dezinfekci rukou 

 Žáci i s menšími projevy nemoci (nesouvisící s příznaky Covidu, např. alergický 

kašel, zažívací problémy atd.) nebudou cvičit – událost zapisují do svých 



 

osobních listů v Tv a do deníku žáka, kde žáka buď předem, nebo dodatečně 

omluví zákonný zástupce. 

 Po Tv si žáci opět řádně umyjí a dezinfikují ruce. 

 Šatny Tv se po každé skupině řádně vyvětrají bez ohledu na venkovní teplotu, 

nutno zajistit i zavření oken. Otevření i zavření oken provádí učitel Tv. 

 Zajistit časté větrání tělocvičen po Tv i v jejich průběhu – je-li to z klimatických 

důvodů možné (překážky – déšť, silný vítr, velký mráz). POZOR NA NECVIČÍCÍ 

– SEZENÍ POD OTEVŘENÝMI OKNY V PRŮVANU není vhodné. 

 Rozlišovací dresy v TV nepoužívat. 

 

Pravidla pro výuku v odborných učebnách v době mimořádných opatření, 

včetně jazykových učeben nebo výuce v nekmenové třídě: 

 Pokud není nutné, vyučují se odborné předměty v kmenových třídách – 

pomůcky se do těchto tříd přenáší z kabinetů odborných učeben. 

 Nelze-li v ojedinělých případech jinak, učí se v těchto učebnách 

 Vyučující si žáky do těchto učeben odvádí sám. 

 Při příchodu použijí žáci pod dohledem vyučujícího dezinfekci rukou (ten ji na 

ruce dávkuje každému zvlášť) 

 V učebnách informatiky navíc žáci použijí i svou ochrannou roušku (aby se co 

nejvíce zamezilo kontaminaci klávesnic, kterých se žáci musí dotýkat a které se 

obtížně dezinfikují) 

 V případě, že žák potřebuje smrkat, kašlat, ihned odchází za dveře učebny a 

po vykonání této potřeby odchází na toaletu řádně si umýt ruce. Při vrácení se 

do učebny si ruce znovu dezinfikuje. 

 Před odchodem z těchto učeben zajistí vyučující za pomoci žáků dezinfekci 

pracovního místa (nastříká lavici dezinfekčním prostředkem a žák papírovou 

utěrkou lavici otře, v uč. informatiky očistí i myš). Papírovou utěrku uloží do 

odpadkového koše pro kontaminovaný odpad. 

 Vyučující po odchodu žáků učebnu vždy krátce ale intenzivně vyvětrá, vždy 

zajistí i uzavření oken, nebo se dohodne s vyučujícím, který jde do učebny další 

hodinu, který okna uzavře. 

 

Pravidla pro výuku v družinách v době mimořádných opatření: 

 Budou vytvořeny stálé skupiny. Při jejich utváření se bude postupovat 

následovně: vzniknou dvě oddělení kombinace 1. a 3. ročníku, třetí oddělení 

2. ročník, čtvrté oddělení 4. až 6. ročník (rozděleni do dvou místností). Páté a 

šesté oddělení bude vytvořeno v exponované době od 12:45 do 14:00. 

 Úplata 300 Kč ročně. V případě přerušení činnosti z důvodu uzavření družin na 

víc jak 5 dní, bude poměrná částka vrácena. 

 V případě, že v učebně družiny bude během výuky dělená třída (skupina jazyků, 

M, Čj atd.) platí zde stejná pravidla jako v učebnách cizích jazyků a odborných 

učeben. Před vstupem dezinfekce rukou, po odchodu dezinfekce pracovních 

míst. 



 

 Po ranní družině provedou dezinfekci pracovních míst, včetně hraček 

vychovatelky (nejprve však odchází na dohled nad žáky přicházejícími do 

školy), po odpolední družině uklízečky. 

 1. září začíná družina již od 9:00 hod. 

 Vyučující po odchodu žáků učebnu vždy krátce, ale intenzivně vyvětrá, vždy 

zajistí i uzavření oken, nebo se dohodne s vyučujícím, který jde do učebny další 

hodinu, který okna uzavře. 

 

Pravidla pro činnosti v jídelně v době mimořádných opatření: 

 Žáky na oběd odvádí učitel. 

 Třídy stojí v řadě na oběd ve skupinách (1 třída = 1 skupina) odděleně 

s mezerou minimálně 2m mezi třídami. Poslední žák třídy je označen 

rozlišovačem. 

 Po vstupu skupiny (třídy) do jídelny si vždy všichni žáci řádně umyjí ruce a 

použijí i dezinfekci na ruce. V případě, že skupinu dovede učitel až do jídelny, 

skupina nečeká v řadě na chodbě, tento vyučující dohlédne na umytí rukou 

žáků viz výše, jinak tento dohled přebírá službu konající pedagog. 

 V jídelně jsou označeny sektory a žáci jednotlivých tříd si sedají do přidělených 

sektorů. Sektory určuje dohlížející učitel mající službu v jídelně. 

 Žáci 1. a 2. třídy si musí vzít polévku, kterou naleje kuchařka u okýnka.  

 Příbory – přísný zákaz přehrabování se v příborech. Ty budou položeny na 

výdejním okénku v malém počtu, vždy maximálně pro jednu třídu a postupně 

doplňovány.  

 Pití si mohou žáci nalít sami, sklenice budou otočené dnem vzhůru.  

 Dezinfekce stolů a židlí – sloužící personál (od 11:30 do 13:35 kuchařka, od 

13:40 do 13:50 uklízečka) - průběžně - nemusí být dezinfikováno po každém 

strávníkovi. 

 Prodej svačin v jídelně nebude realizován. 

 

Pravidla pro úklid v době mimořádných opatření:  

Pracovníci úklidu provádí vedle běžného úklidu na přidělené úklidové ploše v době 

mimořádných opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví další činnosti spojené 

s dezinfekcí a úklidem v areálu školy. Jedná se o tyto činnosti: 

 Sledují množství náplní v dávkovačích na mýdlo, v dávkovačích dezinfekčních 

prostředků a v zásobnících na papírové jednorázové utěrky a průběžně tyto 

prostředky doplňují. 

 Zvýšení frekvence dezinfekce ploch, povrchů nebo předmětů, které používá 

větší počet lidí (s důrazem na místa dotyku rukou). Úklid a dezinfekce 

hygienických zařízení probíhá vícekrát denně. Provádět ji podle konkrétních 

podmínek několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a 

počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel 

či dezinfekce). Četnost tohoto úklidu a dezinfekce je dána používáním těchto 

prostor žáky a zaměstnanci školy v souvislosti s rozvrhem.  



 

 Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti/žáci a 

zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, 

případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.  

 Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a 

dezinfekce povrchů a předmětů. 

 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). 

 Škola výslovně určila, kdo, kdy, kde, co a čím bude čistit a dezinfikovat. 

Přípravky je nezbytné používat podle pokynů výrobce uvedené na etiketě 

(vhodnost pro povrch, typ působení, způsob aplikace, koncentrace, kontaktní 

čas atd.) Viz příloha – Rozpis úklidů a dezinfekce po dobu Mimořádných 

opatření Ministerstva zdravotnictví. 

 Pracovníci úklidu zajistí průběžné větrání šatních prostor, zejména před 

příchodem dětí/žáků do školy, po zahájení vyučování a po odchodu dětí/žáků 

ze školy po skončení vyučování. 

 Škola zajistí praní prádla při dostatečně vysokých teplotách nad 60 °C. 

Z důvodu minimalizace šíření viru vzduchem se použité prádlo neprotřepává, 

jeho třídění se provádí ve vyčleněné místnosti. Škola používá vhodné 

transportní obaly, které zabraňují kontaminaci okolí nečistotami. Obaly musí být 

vhodné k praní nebo omyvatelné a dezinfikovatelné nebo na jedno použití. 

Použité prádlo (ručníky apod.) škola skladuje v obalech ve vyčleněném 

prostoru. Nelze společně skladovat čisté a použité prádlo. Praní provádí 

pracovník školní jídelny. 

 Po ranní družině provádí úklid a dezinfekci povrchů a použitých hraček 

vychovatelky. 

 Od 10:00 hodin provádí 2 pověření pracovníci úklidu průběžně dezinfekci klik 

dveří, spínačů světel, klávesnic a počítačových myší, baterií u umyvadel, 

splachovadel, tlačítek u zásobníků mýdel či dezinfekce. 

 Dezinfekci míst u stolů v jídelně provádí v době od 11:00 do 12:30 pověřená 

kuchařka, od 12:30 do 13:45 pověřená uklízečka (viz rozpis „Rozpis úklidů a 

dezinfekce po dobu Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví“) . 

 Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a 

ostatních využívaných prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. 

Pokud je nutné použít nucenou ventilaci, je zajištěna její funkčnost a dostatečný 

výkon (učebna informatiky). Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě 

a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny a v době úklidu. 

 Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – ručníky na jedno použití, případně 

osoušeči rukou. 

 Odpadkové koše se kontrolují průběžně; vyprázdněny musí být minimálně 

jednou denně (vyjímatelné jednorázové pytle). 

 

 



 

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. Škola má 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 – kancelář zástupce ředitele školy. 

 

V Jemnici 30. 9. 2020 

 

Mgr. Zdeněk Hirt 

 

 


