
Ochrana zdraví a provoz ZŠ Vacov do konce roku 2019/2020 

Opatření vychází z metodiky MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základní škol do konce roku 

2019/2020“ vydaného dne 2. 5. 2020. Tento dokument je platný v době mimořádných opatření 

v souvislosti s nemocí COVID - od 11. 5. 2020 do 30. 6. 2020. 

 

Cesta ze školy a do školy, pohyb ve veřejných prostorách: 

• Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky. 

• Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. 

• Na základě počtu přihlášených žáků a počtu studijních skupin budou stanovena pravidla a 

organizace příchodu žáků do školy tak, aby: 

o nedocházelo k velkému shromažďování osob před školou 

o nedocházelo ke kontaktu žáků z různých studijních skupin 

Pohyb po budově školy: 

• Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

• Pravidla a organizace vstupu (předávání žáků) a vyzvedávání žáků budou zpracována na 

základě počtu přihlášených žáků a počtu skupin tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi 

skupinami. 

• 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. 

• Pedagog je oprávněn 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. 

• Pedagogičtí pracovníci organizují provoz v šatnách, tak, aby se zamezilo setkávání žáků z 

různých skupin. 

• Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 

metru). 

• Neprodleně po příchodu do třídy, si musí každý žák umýt ruce a použít dezinfekci na ruce.  

 

Provoz školy: 

• Škola bude otevřena od 7:45 do 8:00, ranní družinu není možné poskytovat. 

• Výuka bude probíhat každý den ve dvou blocích: dopoledním od 8:00 do 12:00 a odpoledním 

od 12:00 do 16:00.  

• 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. 

• Na základě rozhodnutí vyučujícího pedagoga nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci v 

průběhu pobytu ve třídě 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. 



• Ve třídách bude zajištěno takové rozmístění lavic, které umožní dodržet stanovený odstup 

mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru). 

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

• Žáci nebudou při výuce ve škole hodnoceni známkou – bude poskytována zpětná vazba 

formativně slovním hodnocením. 

• V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min). 

• Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. 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. 

• Podle počtu studijních skupin budou přestávky organizovány tak, aby byly minimalizovány 

kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy. 

• Přestávky budou studijní skupiny trávit venku (pokud to umožní počasí). Před opuštěním 

třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky (roušku je možné sundat při 

konzumaci svačiny). 

• Aktivity mimo areál školy nejsou možné. 

• Škola má právo na bezkontaktní měření teploty žáka v případě podezření nákazy. 

• Pedagogický pracovník školy seznámí s tímto dokumentem všechny žáky své studijní skupiny 

a dohlíží nad dodržováním pravidel a hygienických opatření. 

Pravidla pro školní jídelnu 

• Školní jídelna ZŠ Vacov bude v provozu a bude poskytovat normální teplé jídlo. 

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

neberou si ani příbory. 

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

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

• Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. 

• Provoz stravování v jídelně bude organizován tak, aby se nepotkávali žáci z různých studijních 

skupin.  

Postup 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. 

• Škola má právo na bezkontaktní měření teploty žáka v případě podezření nákazy. škola má 

k dispozici nový certifikovaný bezkontaktní teploměr. 

• Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude neprodleně umístěn do 

samostatné vyhrazené místnosti. 

• Pokud se objeví příznaky u zaměstnance školy v průběhu práce, školu opustí v nejkratším 

možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. 

• Ostatní žáci ze stejné studijní skupiny, kde se vyskytl žák nebo pedagog s podezřením, budou 

umístěni do jiné místnosti případně bude zvolen pobyt venku s povinným nošením roušky. 

• Zákonný zástupce žáka je povinen okamžitě vyzvednout žáka s příznaky. 

• O podezření bude škola informovat hygienickou stanici. 

• O podezření bude škola informovat i zákonné zástupce všech žáků ze stejné studijní skupiny. 

• V případě potvrzení nákazy žáka se bude škola řídit doporučením příslušné hygienické stanice. 



Hygienická opatření v budově: 

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

jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. 

• Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně. 

• Škola má zajištěno dostatečné množství dezinfekce. 

• Dezinfekční prostředky na ruce jsou k dispozici i ve třídách. 

• Pracovníci školy budou zajišťovat časté větrání (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min). 

• Úklidový personál byl 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, bude prováděno nejméně jednou denně. 

• Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, bude prováděna 

několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k 

sezení ve společných prostorách).  

• Odpadkové koše se budou vyprázdněny minimálně jednou denně. 

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 bude poučen úklidový personál. 

 

 

Ve Vacově dne 5. 5. 2020 

 

 

 


