
 

 
 
 
Dodatek ke školnímu řádu 
 
HYGIENICKÁ OPATŘENÍ 
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020-2021 
 
 
platí obecná doporučení MZd ve vztahu ke školám  podle jednotlivých stupňů 
pohotovosti tzv. semafor, vedení školy průběžně sleduje vývoj situace a dle potřeby 
aktualizuje opatření. 
 

I. Základní pravidla 
1. Dodržování zásad osobní a provozní hygieny - dezinfekce a mytí rukou, dodržování 

základních hygienických pravidel, větrání tříd, úklid.  
2. Sociální distance - minimalizovat kontakt mezi zaměstnanci, žáky. 
3. Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory)a řádná respirační hygiena v závislosti na 

protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti 
ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor. 

4. Opakovaná edukace. 
5. Škola je vybavena dezinfekčními prostředky, bezkontaktními teploměry (uložen u p. 

zástupkyně, v kabinetu na 1. stupni), přiměřeným počtem roušek.  
 
 
                                            II. Sdílení informací 

1. Onemocnění dítěte, zaměstnance se hlásí v ředitelně u ZŘ. 
2. Zástupkyně neprodleně nahlásí onemocnění ŘŠ. 
3. ŘŠ kontaktuje KHS, zřizovatele. 
4. V případě onemocnění dítěte  - rodiče neprodleně kontaktujte třídního učitele/zástupce 

ředitele. 
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III. Hygienická pravidla 
1. U všech vstupů do budovy a u tělocvičny a auly  jsou k dispozici prostředky k dezinfekci 

rukou (dezinfekční stojany) - zdp. školník. 
2. V každé učebně - kmenové i odborné, v každém  hygienickém zařízení  jsou k dispozici 

prostředky k dezinfekci rukou (nádoby s dávkovačem), zdp. - školník. 
3. V každé třídě je zajištěno osušení rukou ručníky na jedno použití, zdp. - školník. 
4. Ve všech  sociálních zařízeních je zajištěno osušení rukou ručníky na jedno použití 

nebo osoušeči rukou, zdp. - školník. 
5. Větrání čerstvým vzduchem  je zajištěno ve všech využívaných prostorách školy. Větrání 

se provádí opakovaně, krátkodobě, intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny 
(nejlépe každých 30 minut).  
 
Větrání zajistí: 

- třídy, odborné učebny - učitelé  o přestávce i během vyučování (nejlépe každých 
30 minut) 

- kabinet - před vyučováním,v průběhu dne, po vyučování - učitelé, uklízečka 
- šatny - před vyučováním, po zahájení a po skončení vyučování- 

školník/domovnice 
- šatny u TV -  před vyučováním, po zahájení a po skončení vyučování - 

školník/domovnice/ pedagogická služba 
- aula - před zahájením  akce, v průběhu a po skončení - školník/domovnice/ 

pedagogická služba 
- WC - po velké přestávce, přestávce na oběd, po vyučování - domovnice, 

uklízečka 
6. Úklid, dezinfekce a vyprazdňování odpadkových košů probíhá vícekrát denně 

-zdp.domovnice. 
 

 
IV. Příchod do školy 

1. Žáci vcházejí do školy bočním vchodem samostatně bez doprovodu rodičů i jiných osob. 
Vyjímka platí pouze pro žáky 1. třídy prvních 10 dnů.  
Prvňáci s rodiči přicházejí do školy dle zvláštního harmonogramu  v 8.00 

2. Po příchodu do školy žáci provádí dezinfekci rukou. 
3. Źáci v šatnách po přezutí a odložení svršků odcházejí do tříd. 
4. V botech do třídy je vstup zakázán. 
5. Od 7:15 jsou na chodbách pedagogické dozory (dohled nad žáky ve třídách, 

používání toalet). 
6. Žáci se vzájemně nenavštěvují ve třídách. 
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                                                                V. Vyučování 

1. Výuka je organizována  s cílem omezit kontakt mezi žáky (dle organizačních a 
prostorových možností). 
Kontakt mezi třídami -  viz .organizační schéma. 

2. Žáci dodržují hygienu rukou po celou dobu pobytu ve škole - opakovaně a důkladně myjí 
ruce 20-30 sekund teplou vodou mýdlem nebo používají dezinfekci - po každé vyučovací 
hodině, použití WC, před obědem apod  (viz letak, TU- seznámí v rámci TH žáky s 
technikou mytí rukou). 

3. Žáci používají školní dezinfekci nebo vlastní, kterou si přinesou z domova. 
4. TU zdůrazní žákům zásady respirační hygieny ( kašlat a kýchat do jednorázového 

kapesníku, kapesník vyhodit a následně si umýt ruce). 
5. TU upozorní žáky na dodržování pořádku ve třídě, v lavici a pod lavici. Po vyučování 

lavice musí být uklízena, pod lavicí nesmí být zbytky jídla, pití, učebnice,sešity, pracovní 
listy apod.)  

6. Ve třídách se provádí po vyučování důkladný úklid (na mokro) všech povrchů s použitím 
dezinfekčního přípravku. 
 

7. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten zakázán. Šatny jsou uzamčeny, otevírá je 
pouze žákovská služba  = před a po TV  - vyzvednutí /odložení tašky na tělocvik. 

8. Učitelé dodržují zásady větrání o přestávkách (ev. i v hodinách) 
9.  Pedagogický dozor na chodbách dohlíží na žáky ve třídách i při používání toalet. 
10.  Po vyučování žáci odcházejí do šaten, kde se nezdržují  a odcházejí domů. 

 
Kontakt mezi třídami - organizační schéma 

 
1. stupeň 

jednotlivé třídy třídy spojené 

1. 2.a 4. 

 3A, 3B 

 5A,5B 
 

2. stupeň 

jednotlivé třídy       třídy spojené 

6A 7A,B - částečně 

6B 8AB 

 9A,B 
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                                                            VI Školní jídelna 

1. Žáci  přicházejí do jídelny dle časového harmonogramu s vyučujícím učitelem. 
2. Před jídelnou si dezinfikují ruce.  
3. V jídelně mají vyznačené sektory . 
4. Žáci jedné  třídy by se neměli promichat s žáky druhé třídy. 
5. Žáci jednotlivě přicházejí k okénku, odebírají  připravený oběd na tácku a sedají na 

vyznačené místo. 
6. Po obědě žáci 1. stupně odnášejí  tacky a odcházejí z jídelny společně. 
7. Žáci 2. stupně odnášejí  tacky a odcházejí z jídelny společně. 

 
  

 VII. Školní družina 
1. Oddělení školní družiny je tvořeno:  

1.oddělení  - 1. třída (družina I) 
2.oddělení - 2,4. třída (družina II) 
3.oddělení - 3. AB třída (družina III) 

2. Školní klub - 5A,B třída 
3. Žáci v průběhu aktivit ŠD nemohou se přesouvat do jiného oddělení nebo oddělení měnit 

 
4. Pobyt venku bude organizován dle oddělení tak, aby se žáci  s různých oddělení 

nepotkali. 
 

VIII. Zájmové kroužky 
1. Škola poskytuje zájmovou činnost. 
2. Kroužky jsou zřízeny v rámci organizačního schématu viz, bod V. 

 
 

           IX. Postup školy v případě podezření 
         na výskyt nákazy COVID-19 

1. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy, rodič je přítomen 
- pokud je žák v doprovodu rodiče, není vpuštěn do školy 
- rodič je informován o dalším postupu (návštěva dětského lékaře) 

2. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy, rodič není přítomen 
- tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně. 
- nutnost bezodkladného vyzvednutí dítěte ze školy. 
- informovat rodiče o dalším postupu (návštěva dětského lékaře). 
- pokud toto není možné - viz. následujicí bod 3. 

3. příznaky se vyskytují v době vyučování 
- neprodleně žákovi poskytnout roušku, roušku používá i pečující osoba 

umístit do izolace ( předem připravená místnost - kabinet přírodovědy) 
- informovat zákonného zástupce (TU, zástupce ředitele) za účelem vyzvednutí 

žáka ze školy. 
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4. Vybavení izolace: 

izolace je vybavena umyvadlem s tekoucí teplou i studenou vodou, mýdlem v dávkovači, 
jednorázovými ručníky, dezinfekcí na ruce. 

5. Žákovi s příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění 
(alergie, rýma, kašel) je umožněn vstup do školy pouze v případě, že prokáže, že netrpí 
infekční nemoci (potvrzení dětského lékaře). 

6. V případě výskytu onemocnění škola informuje KHS, ta provede epidemiologické šetření 
a sdělí další pokyny. 

7. V případě, že se ředitel dozví dříve o výskytu onemocnění kontaktujte příslušnou KHS. 
8. Škola neprodleně informuje žáky, zákonné zástupce a zřizovatele o následných krocích 

stanovených KHS. 
9. Pokud se u zaměstnance projeví onemocnění- ihned opustí školu. 
10.Pokud zaměstnanci bude nařízená karanténa: 

- bude vykonávat práci z domova ( distanční výuka, příprava podkladů k výuce) 
- bude na nemocenské 

 
 

X. Distanční výuka 
1. Škola poskytne distanční výuku pokud je: 

-  z důvodu nařízení karantény je znemožněná osobní přítomnost ve škole více než 
poloviny žáků jedné třídy  

2. Źáci mají povinnost se distančně vzdělávat.  
3. Škola je povinná přizpůsobit distanční vzdělání podmínkám žáků. 
4. V ostatních případech škola  nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním 

způsobem. Škola pak postupuje jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomni ve škole 
(udržuje vzdělávání dotčených žáků a to na základě jejich podmínek a dobrovolnosti) 
 
 
 
 
V Jablunkově dne 25.8. 2020 
Vypracovala: ředitelka školy: Mgr. Urszula Czudek 
 
Projednáno na provozní poradě dne 31.8. 2020 
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