
PROVOZ ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 vzhledem ke covid-19

1) Příchod žáků a jiných osob do školy  
a) Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
b) Po příchodu do školy budou mít žáci k dispozici prostředky k dezinfekci rukou.
c) V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně ve třídě nebo na toaletě 

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.

d) U hlavního vchodu bude posílen dozor (pedagogický pracovník a školník/školnice). Po 
domluvě  zajistí dozorující osoba (na sekretariátu) bezkontaktní teploměr, kterým bude 
moci u žáka s podezřením na nákazu ověřit jeho tělesnou teplotu. Za normální tělesnou 
teplotu je považována teplota do 37 ºC. Po ukončení dozoru bude teploměr vrácen zpět 
na sekretariát/do kanceláře.

e) Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. 
f) Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního 

onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, 
bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné 
těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je 
nutné volit tento postup: 
f1) příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy 
školy; v případě nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce, 
f2) příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce 
nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a 
informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/odchodu ze školy; pokud toto není 
možné, postupuje se podle následujícího bodu,
f3) příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; vyučující 
odvede žáka na sekretariát nebo do kanceláře zástupkyň, kde neprodleně dojde k 
poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti (v budově 
Švermova -u hlavního vchodu, v Zámku – místnost sousedící s kanceláří) a současně 
informování zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí 
žáka ze školy.
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, že má telefonicky 
kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

g) V izolaci pobývá žák až do doby převzetí zákonným zástupcem nezletilého žáka.
h) Žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, 

které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, 
kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. 

i) Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí 
epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o 
protiepidemických opatřeních. 

j) V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v 
rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě 



protiepidemického šetření. Při svém rozhodování přihlíží mimo jiné k délce kontaktu, 
vzdálenosti osob, k zavedeným opatřením atd.

k) Škola pak neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy 
stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky, zákonné zástupce žáků a
svého zřizovatele. 

l) Přítomnost cizích osob se eviduje u hlavního vchodu do tzv. knihy návštěv. Cizí osoby by 
měly do školy vždy vstupovat s rouškou.

PŘÍPRAVA NA PŘECHOD NA PŘÍPADNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU JEDNÉ NEBO VÍCE TŘÍD

V případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními MZd 
znemožněna osobní přítomnost žáků ve škole, pak mohou nastat následující situace: 

A) prezenční výuka 
V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí 
více jak 50 % účastníků konkrétní třídy, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, 
běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a 
postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu 
nemoci. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, poskytovat 
dotčeným žákům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či 
výukových plánů na dané období. 

B) smíšená výuka 
V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy, je 
škola povinna DISTANČNÍM způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána účast na 
prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v PREZENČNÍM vzdělávání. Distanční způsob může 
probíhat nejrůznějšími formami, a to dle technického vybavení konkrétní školy i jednotlivých
žáků a dle aktuálních personálních možností školy. Může se jednat o zasílání tištěných 
materiálů, pokynů k samostatné práci s učebními texty, on-line přenos prezenční výuky či 
nejrůznější formy on-line výuky. Distanční způsob vzdělávání musí vždy respektovat aktuální
zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních žáků

C) distanční výuka 
Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo 
plošným opatřením MZd zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné celé třídy, škola 
poskytuje pro tyto třídy vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní třídy se 
vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech žáků, přechází 
na distanční výuku celá škola. Distanční výuka je pro žáky povinná.

2) Výuka  
Hygienická opatření
a) Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách.
b) Při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky vzdělávacího 

procesu včetně zákonných zástupců žáků (telefonní čísla a e-maily). Rodiče žáků 
zodpovídají za správně vyplněné údaje.



c) Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních 
využívaných prostor školy, a to okny – čerstvým vzduchem. Větrání učeben se provádí 
opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny. Větrání 
zajistí pedagogičtí zaměstnanci.

d) Úklid povrchů zajišťují předem určení nepedagogičtí pracovníci školy. Připravenou 
dezinfekcí přetřou povrch lavic. 

e) Informace o hygienických a protiepidemických pravidlech budou pro veřejnost dostupné
na stránkách naší školy.

f) Škola průběžně žákům zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny - tedy že je nutné 
kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a 
následně si umýt ruce. Žákům je doporučeno nosit si vlastní ručník, který budou mít žáci 
u sebe v tašce. Dalšími možnostmi vysoušení rukou jsou papírové ručníky a používání 
osoušečů rukou v každé třídě.

g) Žák má vždy u sebe 1 rezervní roušku.
h) Stěhování žáků do odborných učeben je omezeno na minimum.
i) INFORMATIKA

V učebnách IT jsou žáci povinni před použitím a po použití klávesnice si umýt a 
vydesinfikovat ruce a vyučující případně dohlédne na to, aby po sobě žák připraveným 
ubrouskem otřel klávesnici a myš. Vyučující zajistí vyvětrání a dezinfekci pracovní plochy,
a to i učitelského stolu a počítače. Žákům není dovolen o přestávce vstup do učebny IT.
TĚLESNÁ VÝCHOVA
Budou omezeny, popř. vypuštěny aktivity, při kterých dochází k těsnějšímu kontaktu 
žáků. V co nejvyšší míře se bude využívat venkovní sportoviště. Žáci budou většinu času 
trávit na čerstvém vzduchu, otužovat se a tím si posilovat imunitu. Je tedy nutné, aby 
žáci měli ve škole odpovídající oblečení pro pobyt venku i v chladných dnech. 
Předpokládá se, že žáci budou mít dlouhé tepláky, mikinu, větrovku, čepici přes uši, 
vhodnou obuv.
Plavání je součástí ŠVP školy, proto se uskuteční za přísných hygienických opatření.
ANGLICKÝ JAZYK
V budově Švermova - vzhledem k zajištění kvalitního vzdělávání v předmětu anglický 
jazyk budou žáci rozděleni v daném ročníku do více skupin, tak jako v minulých letech. 
Každá skupina bude mít pro výuku určenu stálou učebnu. V učebnách jsou žáci povinni 
po vstupu si umýt a vydesinfikovat ruce. Vyučující zajistí vyvětrání a dezinfekci pracovní 
plochy, a to i učitelského stolu. Žákům není dovolen o přestávce vstup do učebny.
TŘÍDNICKÁ HODINA
Na 1. stupni jsou zařazeny třídnické hodiny pevně do rozvrhu a probíhají každý týden. Na
2. stupni zařadí třídnickou hodinu do rozvrhu třídní učitel a o frekvenci a délce hodiny 
informuje žáky. Účast na třídnických hodinách je pro žáky povinná.

j) Škola je zapojena do programu Mléko do škol a Ovoce do škol. Určení žáci ovoce a 
mléko  přinesou pro třídu a umyjí si a vydesinfikují ruce. Ostatní žáci třídy si vezmou 
pouze své mléko a své ovoce, nepodávají je ostatním.

k) Šatní skříňky budou žákům nově přiděleny, žáci mají povinnost je opatřit zámkem. Je 
zakázáno dotýkat se jiných skříněk.



Výchovně vzdělávací opatření
l) Měsíc září bude sloužit k doplnění, zopakování a procvičení základního učiva. Další 

učivo bude v mnoha předmětech částečně zredukované, aby nedocházelo 
k přetěžování žáků. Je doporučeno během září žáky neznámkovat. „Papírovou“ 
žákovskou knížku prozatím žáci neobdrží (pouze žáci 1. tříd budou mít zápisník). 
Ostatní žáci si budou do školy nosit Omluvný list žáka, kam mohou rodiče zapsat 
případný důvod nepřítomnosti žáka ve škole. 

m) Škola v průběhu školního roku zváží nutnost konání těch aktivit, které nejsou pro 
naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci 
vyššího počtu lidí (např. kulturní a sportovní akce více tříd či škol) a pokud možno takové
aktivity nekoná. Konání těchto aktivit nicméně není obecně zakázáno; s přihlédnutím k 
výše uvedenému je možné organizovat školní výlety, adaptační pobyty apod. (v závislosti
na aktuální epidemiologické situaci podle „semaforu“ MZd; přičemž epidemiologická 
situace v době plánování (objednání) akce může být rozdílná s epidemiologickou situací v
době konání.

3) Školní družina  

            Účastníci zájmového vzdělávání jsou do oddělení rozděleni tak, aby se v ní žáci během týdne
            pokud možno neměnili.

4) Stravování  
a) V jídelně i před jídelnou je nutné, aby mezi sebou dodržovali rozestupy žáci různých tříd. 
b) Před vstupem do jídelny bude nutná dezinfekce rukou před odebráním stravy.
c) Nebude možný samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků.
d) Žáci 1. stupně budou obědvat v levé části jídelny a žáci 2. stupně v pravé části jídelny u 

označených stolů. Obě části od sebe odděluje atrium. Jednotlivé třídy budou stolovat 
pohromadě. 

e) Stoly budou kvůli časté desinfekci bez ubrusů.
f) Oběd ze školní jídelny si mohou vyzvednou rodiče nemocných žáků (v případě, že sami 

nejsou v karanténě) pouze 1.den nemoci. Oběd jim bude vydán v jednorázovém boxu. 

5) Zaměstnanci školy  
a) Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19),

školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně 
známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.

b) Pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci školy, je možné, aby po domluvě mezi 
zaměstnavatelem a zaměstnancem (je-li to organizačně a provozně možné) vykonával 
práci z jiného místa po dobu, kdy bude v karanténě (např. distanční výuka, příprava 
podkladů k výuce apod.); v tomto případě zaměstnanci přísluší plat (nebo mzda). Pokud 
k dohodě nedojde, není povinností zaměstnance po dobu karantény práci vykonávat, 
protože v daném období je z pohledu právních předpisů v obdobné situaci jako v případě
nemoci (hmotné zabezpečení zaměstnance: za prvních 14 kalendářních dní náhrada 



mzdy/platu ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku zaměstnance, od 15. 
kalendářního dne nemocenská). 

c) Zaměstnanec školy může podle svého uvážení pro svoji ochranu používat roušku či jinou 
ochranu nosu a úst s vyšším stupněm ochrany nebo respirátor a zachovávat sociální 
distanci. 


