
 

 
PROVOZNÍ MANUÁL  

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19 

 
ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM 

ZDRAVOTNICTVÍ:  
 

 Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.  

 Skupinová izolace, event. sociální distance.  

 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 – viz níže tzv. semafor.  

 

 

OPATŘENÍ V PROVOZU ŠKOLY OD 1. 9. 2020 

 

 ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ: Vstoupit do budovy školy se zakazuje všem osobám 
(žákům, zaměstnancům, cizím osobám) s příznaky infekčního onemocnění 
(příznaky jsou např. horečka, kašel, rýma, kýchání, bolest v krku, bolest 
hlavy, obtížné dýchání, únava, zimnice, bolesti svalů a kloubů, ztráta chuti 
a čichu). 

 Absenci ve škole oznámí žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka třídnímu učiteli, nejlépe 
formou e-omluvenky (https://www.oahshb.cz/studenti-a-zamestnanci/e-omluvenka/) nebo 
jiným způsobem. Třídní učitelé zapíší žáky s příznaky infekčního onemocnění do sdílené 
tabulky Google.  

 Chronicky nemocní žáci či alergici s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel doloží potvrzení 
praktického lékaře pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění. Po odevzdání 
lékařského potvrzení je žákovi umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení se odevzdává 
třídnímu učiteli pouze jednou. 

 Chronicky nemocní zaměstnanci či zaměstnanci s alergií, kteří mají přetrvávající příznaky jako 
rýma a kašel doloží potvrzení praktického lékaře, že se nejedná o infekční onemocnění. 
Potvrzení se odevzdává nadřízenému zaměstnanci pouze jednou. 

 Žákům může být při vstupu na obě pracoviště namátkově změřena teplota bezdotykovým 
teploměrem. Žákům s teplotou vyšší než 37 °C nebude umožněn vstup do školy.  

 V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý žák i zaměstnanec důkladně 20 až 30 
sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači nebo provede dezinfekci rukou, a 
následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Dezinfekce je 
k dispozici na těchto místech:  

https://www.oahshb.cz/studenti-a-zamestnanci/e-omluvenka/


pracoviště Bratříků – u vchodu do budovy, v šatnách, na chodbě v 1. patře (bezdotykový 
stojan), ve všech učebnách, na toaletách (dezinfekční mýdlo, teplá voda, osoušeč rukou), ve 
školní jídelně, u tělocvičny.  
pracoviště Kyjovská – u vchodu do budovy, v šatnách, ve všech učebnách a dílnách, na 
toaletách (dezinfekční mýdlo, teplá voda, osoušeč rukou), ve školní jídelně, u tělocvičny. 

 Učitelé a další zaměstnanci školy zajistí časté a intenzivní větrání učeben a ostatních 
využívaných prostor školy okny nebo dveřmi – čerstvým vzduchem. Větrání učeben se provádí 
opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.  

 Žáci budou využívat pouze toalety, které jsou určené pro danou třídu.  

 V učebnách se zakazuje používání textilních ručníků, k dispozici bude dezinfekce. Ruce je 
možné si umýt teplou vodou a mýdlem na toaletách a osušit osoušečem rukou.  

 Žáci se o přestávkách nebudou shlukovat na chodbách a omezí své kontakty na skupinu, 
v které se vzdělávají. Po příchodu z toalet, odborných učeben apod. okamžitě použijí 
dezinfekci rukou.    

 Je nutné dodržovat zásady respirační hygieny, tj. kašlat a kýchat do jednorázového kapesníku 
a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.  

 Doporučuje se všem žákům a zaměstnancům, aby měli u sebe vlastní roušku uloženou v obalu 
pro případ nutnosti jejího použití.  

 Cizí osoby, pokud to není nutné, nevstupují do budovy. Jednání např. učitele s rodiči žáků 
může probíhat ve vyčleněném místě ve školní kavárně.  

 Aktuální oznámení budou zveřejňována ve vnitřním informačním systému (obrazovky na 
chodbách) a na webových stránkách školy. 

 Správci budov zajistí průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem žáků do školy, 
po zahájení vyučování a po odchodu žáků ze školy po skončení vyučování.  
 

 

 DALŠÍ OPATŘENÍ V PROVOZU ŠKOLY OD 10. 9. 2020 

 
 Všichni žáci i zaměstnanci vstupují do školy v rouškách.  

 Povinnost používat roušky platí ve všech vnitřních společných prostorách školy (chodby, 
toalety, schodiště, školní jídelna, školní kavárna aj.) 

 Roušky nemusí mít nasazené žáci ani učitel při výuce v učebnách a dílnách a také zaměstnanci 
v kabinetech a kancelářích, pokud v nich jsou přítomny pouze osoby, kterým je kabinet 
(kancelář) určen a mají mezi sebou odstup alespoň 2 metry.  

 Před opuštěním učebny si každý žák nasadí roušku a používá ji po celou dobu pobývání ve 
škole mimo učebnu.   

 Každý je povinen mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.  

 Všechny cizí osoby, které jsou vpuštěny do školy, mají nasazenou roušku po celou dobu pobytu 
ve škole.  

 Ve školní jídelně žáci mohou odložit roušky pouze v době konzumace jídla. 

 Zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest neplatí na domově 
mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované žáky. Vychovatelky však mohou tuto povinnost 
upravit.    

 

  



 

HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU  
 

 Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.  

 Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.  

 Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy 
pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního 
přípravku, koberce se vysávají.  

 Je kladen důraz na dezinfekci (provádět ji podle konkrétních podmínek několikrát denně) 
povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, 
klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či 
dezinfekce). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.  

 Škola zajistí praní prádla při dostatečně vysokých teplotách nad 60 °C. Z důvodu minimalizace 
šíření viru vzduchem se použité prádlo neprotřepává, jeho třídění se provádí ve vyčleněné 
místnosti. Škola používá vhodné transportní obaly, které zabraňují kontaminaci okolí 
nečistotami. Obaly musí být vhodné k praní nebo omyvatelné a dezinfikovatelné nebo na 
jedno použití. Použité prádlo (lůžkoviny, ručníky apod.) škola skladuje v obalech ve vyčleněném 
prostoru. Nelze společně skladovat čisté a použité prádlo.  

 Školní jídelna musí respektovat zásady správné výrobní a hygienické praxe. Je důležité, aby se 
zajistilo mytí nádobí při dostatečně vysokých teplotách (mycí proces min. 60 °C). Při ručním 
mytí je nutné zajistit finální oplach vodou o teplotě min. 85 °C.  

 

 

POSTUP V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19   
 

 Příznaky onemocnění COVID-19 jsou: zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v 
krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.)  

 Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy; 
v případě nezletilého žáka je jeho zákonný zástupce informován o nutnosti bezodkladného 
vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy, žák vyčká v izolační místnosti. 

 Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu vyučování, žákovi je neprodleně poskytnuta rouška 
(k dispozici v kanceláři školy) a je umístěn do izolační místnosti. Současně je informován 
zákonný zástupce nezletilého žáka o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy; zletilý 
žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy.  

 Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka 
o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

 V případě pouhého podezření na výskyt nákazy COVID-19 škola KHS nekontaktuje.  

 V izolační místnosti pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným 
zástupcem v případě nezletilého žáka. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je 
nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.  

 Izolační místnost na pracovišti Bratříků: místnost v suterénu proti ŠSIC;  
izolační místnost na pracovišti Kyjovská: prostor bývalého bufetu 
V blízkosti izolačních místností je určena označená samostatná toaleta, která v době využití 
izolace nebude používána dalšími osobami.  

 Pokud má příznaky infekčního onemocnění zaměstnanec školy, do školy vůbec nevstupuje, 
případně školu s použitím roušky ihned opustí a kontaktuje svého praktického lékaře.  
 
 



POSTUP V PŘÍPADĚ VÝSKYTU NÁKAZY COVID-19 U ŽÁKA NEBO 

ZAMĚSTNANCE ŠKOLY 
 

 Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí 
epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických 
opatřeních. V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 dříve, 
kontaktuje příslušnou KHS.  

KHS Kraje Vysočina 

www.khsjih.cz 

Tolstého 1914/15 

586 01  Jihlava 

ředitel 

MUDr. Jan Říha 
567 564 551 

 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.  

 Škola bude neprodleně informovat o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy 
stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky, zákonné zástupce nezletilých 
žáků a svého zřizovatele.  

 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. Prezenční výuka dotčených žáků přechází 
na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). 
Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.  

 Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.  

 Pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci školy, je z pohledu právních předpisů v obdobné 
situaci jako v případě nemoci.  

 

 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ 
 

 Školní stravování bude poskytováno, pokud nestanoví KHS nebo MZd jinak.  

 Je žádoucí, aby v jídelně žáci seděli u jednoho stolu se žáky ze stejné třídy a byl minimalizován 
kontakt se žáky dalších tříd.  

 Při čekání na oběd budou žáci dodržovat odstupy min. 1,5 m.  

 Hygiena a úklid probíhají podle pravidel stanovených v předchozím textu.   

 Všichni strávníci jsou povinni si před odebráním stravy umýt (dezinfikovat) ruce.  

 Nebude umožněn samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a 
využívání samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty).  

 Cizím strávníkům na pracovišti Bratříků bude umožněn výdej stravy pouze do vlastních nádob, 
nebudou moci konzumovat stravu v jídelně. Stravu mohou odebrat v době od 11.15 do 11.30 
hodin. Žákům speciální školy je pro stravování vyhrazen čas od 13.00 do 13.30 hodin.  
Na pracovišti Kyjovská bude oběd cizím strávníkům vydáván do vlastních nádob v době od 
11.20 do 11.30 hodin, stravovat v jídelně se mohou v době od 11.30 do 12.00 hodin a bude jim 
vyčleněn oddělený prostor. Po ukončení stravování musí být stoly a židle očištěny a 
dezinfikovány.  

 Ve školní kavárně bude u pultu vždy pouze 1 zákazník, další budou mít odstupy min. 1,5 m.  
 

 

 

http://www.khsjih.cz/


UBYTOVÁNÍ NA DM 
 

 Všem ubytovaným bude změřena teplota při příjezdu na DM. Žák s teplotou vyšší než 37 °C 
nebo jinými příznaky infekčního onemocnění nebude ubytován.  

 V případě podezření na výskyt nákazy covid-19 nebo v případě výskytu nákazy bude 
postupováno obdobně jako u žáků školy.  

 Na DM bude vyčleněn prostor pro zajištění karanténních opatření pro ubytované.  
 O případných dalších preventivních opatřeních rozhodne místně příslušná krajská hygienická 

stanice.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havlíčkův Brod 2020-08-28       Mgr. Jiří Forman  
      ředitel školy 

 

 

 

 

 

 



 
 


