
Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 

 

Obecné informace 

Školy zahájí svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy. 

Od žáků se nevyžaduje před prvním příchodem do školy potvrzení o bezinfekčnosti. 

Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí do budovy školy a pohybu osob 

před budovou školy. 

Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí ve třídách, odděleních. 

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 škola postupuje vždy podle 

pokynů KHS (Krajská hygienická stanice). 

 

Hygienická pravidla 

U vstupu do školy, v každé učebně, jídelně, oddělení, hygienickém zařízení, u tělocvičny budou k dispozici 

prostředky na desinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. 

Po příchodu do budovy si každý důkladně (20-30 sekund) umyje ruce teplou vodou a mýdlem (případně 

vydesinfikuje), následně dodržuje hygienu rukou po celý den ve škole. K dispozici budou jednorázové 

„ručníky“. 

Učitelé budou na hygienické zásady děti opakovaně upozorňovat. 

V každé místnosti se bude intenzivně větrat (velmi důležitý preventivní faktor). 

Bude kladen důraz na desinfekci povrchů a předmětů, které používá větší počet lidí (kliky, spínače světla,…). 

Během oběda se žáci nemohou obsluhovat sami, proto jim budou příbory i talíře rozdávány. 

Pokud bude o velké přestávce na svačinu ovoce / zelenina, tyto potraviny dětem rozdá dohlížející pedagog 

v jednorázových rukavicích.  

Z hygienických důvodů není možné, aby si děti svévolně napouštěly pití do svých hrníčků, proto jim pití 

napustí dohlížející pedagog. Doporučujeme nosit si vlastní pití z domu. 

 

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy covid-19  

Pokud jsou příznaky onemocnění (např. zvýšená teplota – za normální tělesnou teplotu je považována 

teplota do  37 °C, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, 

ztráta chuti a čichu, pot) patrné již při příchodu do školy a zákonný zástupce je stále přítomen, žák nebude 

vpuštěn do budovy školy. Pokud zákonný zástupce nebude přítomen, tuto skutečnost mu neprodleně 

ohlásíme telefonicky a vyzveme jej, aby si dítě bezodkladně vyzvedl. Než se tak stane, bude dítě izolováno 

ve vyhrazené místnosti (viz níže). 

Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu dne, bude žák neprodleně umístěn do připravené samostatné 

místnosti s dozorem, bude mu poskytnuta rouška, současně budeme informovat zákonné zástupce dítěte. 

Ve všech těchto případech má zákonný zástupce povinnost neprodleně telefonicky kontaktovat praktického 

lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 



V případě na pouhé podezření na výskyt nákazy covid-19 škola KHS nekontaktuje. 

Dítěti 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 (potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost). 

 

Výskyt onemocnění covid-19 u žáka nebo zaměstnance školy 

Škola se řídí pokyny KHS a o následujících krocích vždy informuje žáky, zákonné zástupce a svého 

zřizovatele. 

Pokud je nařízením karantény nebo v důsledku krizových nebo mimořádných opatření znemožněna osobní 

přítomnost ve škole více než poloviny počtu dětí alespoň jedné třídy / oddělení, škola těmto žákům 

poskytuje vzdělávání distančním způsobem (žáci jsou povinni se distančně vzdělávat). Ostatní žáci, kterých 

se zákaz osobní přítomnosti ve škole netýká, jsou vzděláváni nadále prezenční výukou. V ostatních 

případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. 

 

Průběh výuky během měsíců září - říjen 

Během prvních dvou týdnů po zahájení školní docházky bude každá vyučující opakovat učivo, jež mělo být 

probráno během měsíců březen – červen. Poté zmapujeme znalosti žáků pomocí prozkoušení, pracovních 

listů, 2. pololetní písemné práce (z loňského školního roku). Výsledky zaznamenáme do portfolia žáka.  

Podle potřeby se během září s žáky zaměříme na učivo, které by jim dělalo případné potíže, a na začátku 

října žáky opět přezkoušíme. 

Žáci během tohoto „zkoušení“ nebudou známkováni. 

 

Kontakty 

„Koronalinka“ MŠMT:  234 811 111 

   koronavirus@msmt.cz 

Web ministerstva zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/krajske-hygienicke-stanice/ 


