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Pokyn ředitelky školy k realizaci provozu školy v souvislosti s COVID-19 

školní rok 2020/2021 

 

• je nedílnou součástí školního řádu  

• vychází z „MANUÁLU“, vydaného MŠMT dne 24. 8. 2020 

• bude doplněn o aktuální údaje v případě podstatných změn, vydaných MŠMT případně MZd, řádí se podle aktuálního SEMAFORU 

• je závazný pro všechny citované osoby – žáky, zaměstnance školy (pedagogické i nepedagogické pracovníky), vhodné je jeho dodržení 

zákonnými zástupci 

• jednotným místem pro aktualizaci informací je sborovna školy 

• jsou aktualizovány webové stránky školy a předány informace žákům prostřednictvím žákovských knížek 

• osobou určenou ke zpracování informací ohledně onemocnění je ředitelka školy 

• jsou zrušeny všechny aktivity, které nejsou pro naplnění ŠVP nezbytné  

• u vstupu do budovy školy, v každé učebně, na WC, ve školní družině jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách 

s dávkovačem 

• je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí – např. kliky u dveří, klávesnice, … 

• školník, uklízeč zodpovídá za správný proces dezinfikování – kdy, co a čím bude dezinfikovat 

• škola disponuje dostatkem dezinfekčních prostředků, bezkontaktním teploměrem a přiměřeným počtem roušek 

• škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění 

• v herně je zřízena izolační místnost a je vyčleněno izolační WC 

• škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení 

karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy – v souladu se školským zákonem 
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ŽÁK 

 

ZAMĚSTNANEC ŠKOLY (pedagogický 

pracovník, provozní zaměstnanec) 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE 

 

• dodržuje pokyny, se kterými ho 

seznámí zaměstnanec školy 

• v případě akutního zdravotního 

problému – oznámí vzniklou situaci 

zaměstnanci školy 

• nevstoupí do školy, pokud má příznaky 

infekčního onemocnění  

• ve škole se nekontaktuje s žáky z jiných 

tříd 

• při přesunu žáků mezi učebnami si žák 

uklidí své místo poskytnutým 

dezinfekčním prostředkem  

• myje si ruce podle pokynů 

zaměstnanců, používá dezinfekci 

• ruce si utírá do jednorázového 

papírového ručníku 

• při přesunu do školní jídelny vždy vyčká 

na pokyny zaměstnance školy, 

nekontaktuje se s žáky z jiné školy, ve 

školní jídelně jedná podle pokynů 

personálu 

• dbá na bezpečnost žáka 

• vydává pokyny v souladu s platnými 

doporučeními 

• průběžně zdůrazňuje zásady osobní a 

respirační hygieny – použití 

jednorázového kapesníku a následné 

umytí rukou 

• upozorňuje zákonné zástupce žáků, že 

osoby s příznaky infekčního 

onemocnění nemohou do školy vstoupit 

• upozorňuje zákonné zástupce a cizí 

osoby, že jejich pobyt uvnitř budovy 

školy není povolen  

• při přesunu žáků mezi učebnami dohlíží 

na úklid místa žáka, který ho opouští, 

poskytne mu dezinfekční prostředek  

• vydává pokyny ohledně mytí rukou 

(teplá vody na WC, 20 – 30 sekund mytí 

mýdlem z dávkovače) – především po 

příchodu do školy a během celého dne 

• dohlíží na utírání rukou jednorázovým 

• poskytne aktuální kontakty včetně 

telefonních čísel a e-mailů 

• nepošle své dítě do školy, pokud má 

příznaky infekčního onemocnění  

• pobyt zákonného zástupce uvnitř 

budovy školy není povolen 

• vybaví své dítě dostatkem 

jednorázových kapesníků 

• v případě, že ví o možné alergické 

reakci dítěte na běžně používané 

dezinfekční prostředky, vybaví ho 

vhodnou vlastní dezinfekcí 

• po oznámení zaměstnance školy, že 

byly u dítěte zákonného zástupce 

zjištěny příznaky, zabezpečí zákonný 

zástupce vyzvednutí dítěte ze školy 

• o vzniklé situaci telefonicky seznámí 

praktického lékaře, který stanoví další 

postup 

• vytváří svému dítěti podmínky pro 

distanční vzdělávání 
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• má povinnost vzdělávat se distančním 

způsobem 

 

 

papírovým ručníkem 

• dohlíží na pravidelné, opakované a 

intenzivní větrání učeben (včetně šaten) 

– o přestávce asistent pedagoga, při 

vyučování učitel 

• informuje zákonné zástupce v případě 

výskytu příznaků u žáka a umístí žáka 

do izolace 

• informuje zákonné zástupce, že má 

telefonicky kontaktovat praktického 

lékaře, který rozhodne o dalším postupu 

• provádí pravidelný úklid (včetně 

vynášení košů) a dezinfekci v budově 

podle předem stanovených pokynů 

• odvádí žáky do školní jídelny, kde 

dohlíží na použití dezinfekce žáky, mytí 

rukou a nekontaktování se s žáky jiné 

školy 

• vzdělává v případě distančního 

vzdělávání žáky, na tento způsob 

vzdělávání je připravuje i v době 

prezenčního vzdělávání 

• seznámí školu s aktuálními možnostmi 

pro distanční vzdělávání, včetně 

kontaktních e-mailů 

• bere na vědomí, že distanční 

vzdělávání je povinné 

 

 

 Pokyn je platný od 1. 9. 2020          Mgr. Milada Šliková 

               ředitelka ZŠP Kralovice, okr. PS 


