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Soubor hygienických pravidel a standard úklidu k provozu 

škol ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 
 

Mimořádné opatření MZd k nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 1. 9. 2020 

zakazující pohyb všem osobám a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních pro-

storách vybraných staveb a v prostředcích hromadné dopravy se NETÝKÁ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH 

ZAŘÍZENÍ. 

 

- U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/oddělení/hygienickém zařízení, u tělo-

cvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.  

- V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce 

teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodr-

žuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu 

opakovaně upozorňuje.  

- Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních vyu-

žívaných prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Větrání učeben se provádí 

opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.  

- Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – ve třídách a učebnách ručníky na jedno použití, na 

WC a v jídelně osoušeči rukou.  

- Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně před zahájení výuky, po 

velké přestávce a před odpolední výukou. 

- Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem žáků do školy, po zahájení 

vyučování a po odchodu žáků ze školy po skončení vyučování.  

- 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, s použitím dezinfekčního přípravku, 

koberce se vysávají.  

- Je kladen důraz na dezinfekci (provádět ji několikrát denně) povrchů nebo předmětů, které 

používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, bate-

rie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce). Nutné je vyhnout se 

alergenním prostředkům.  

- Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce 

povrchů a předmětů.  

- Škola výslovně určí, kdo, kdy, kde, co a čím bude čistit a dezinfikovat. Přípravky je nezbytné 

používat podle pokynů výrobce uvedené na etiketě (vhodnost pro povrch, typ působení, způ-

sob aplikace, koncentrace, kontaktní čas atd.).  

- Škola zajistí praní prádla při dostatečně vysokých teplotách nad 60 °C. Z důvodu minimali-

zace šíření viru vzduchem se použité prádlo neprotřepává, jeho třídění se provádí ve vyčle-

něné 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 vyčleně-

ném prostoru. Nelze společně skladovat čisté a použité prádlo.  

 

Škola je vybavena: 

- Čisticími a dezinfekčními prostředky – tak, aby nedošlo k výpadku po spotřebování zásob. 

Na koronavirus působí dezinfekční přípravky s virucidní aktivitou. Na etiketě přípravku by 

měla být uvedena účinná koncentrace dezinfekčního přípravku a čas působení.  
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- Dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou s virucidní aktivitou – za účelem jejich prů-

běžného doplňování do dávkovačů.  

- Bezkontaktním teploměrem (u zástupce pro 1. stupeň a v družině) – měření tělesné teploty 

žáků, popřípadě zaměstnanců školy v případě podezření na infekční onemocnění, včetně co-

vid-19.  

- Přiměřeným počtem roušek– pro žáky či zaměstnance školy s podezřením na výskyt covid-

19, záložní roušky pro případ povinného zavedení nošení roušek ve společných prostorech 

školy (pro případ zapomenutí nebo znehodnocení roušky žáka či zaměstnance školy).  

 

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy covid-19 

- Zaměstnanci školy nemají povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekč-

ního 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: 

 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 zá-

stupce, 

 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/převzetí/odchodu ze školy; po-

kud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu, 

 příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; nepro-

dleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné míst-

nosti (místnost výchovného poradce naproti ředitelně) a současně informování zákon-

ného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy. 

 Ve všech uvedených případech informuje učitel zákonného zástupce o tom, že má 

telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

 

- V izolaci pobývá žák až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem. 

Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky 

touto osobou i zaměstnancem školy. Prostor izolace (návštěvní místnost) musí být dobře udr-

žovatelný a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný oknem. Pro účely izolace sousedí s míst-

ností samostatná toaleta, která nebude využívána dalšími osobami. 

- V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS ne-

kontaktuje. 

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

školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších 

obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem. 

- 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, kon-

taktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých 

místně příslušné KHS. Seznam kontaktů je uveden na webových stránkách KHS. 

- Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy sta-

novených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky, zákonné zástupce žáků a 

svého zřizovatele. 
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- Pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci školy, je možné, aby po domluvě mezi za-

městnavatelem 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). 

 

Postup KHS v případech, které mohou ve škole nastat 

- Pokud je pozitivní žák nebo zaměstnanec školy – místně příslušná KHS zahájí standardní 

epidemiologické šetření v ohnisku nákazy. 

- PCR pozitivní žák nebo zaměstnanec školy – následuje izolace na dobu minimálně 10 dnů 

ode dne odběru. 

- U blízkých kontaktů nakaženého žáka nebo zaměstnance školy – minimální délka karan-

tény 10 dnů ode dne posledního kontaktu s nakaženým. U blízkého kontaktu bude do 5 dnů 

proveden PCR test. 

 

Školní stravování 
se bude poskytovat za níže uvedených doporučení, pokud nestanoví KHS nebo MZd jinak: 

- V rámci možností zajistit co nejmenší kontakt různých skupin. 

- Hygiena a úklid podle pravidel stanovených v předchozím textu. 

- Důraz na nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před odebráním stravy. 

- Neumožnit samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání 

samoobslužných bufetů (polévky, saláty). 

- Cizí strávníci musí mít pro konzumaci vyčleněný samostatný čas nebo oddělený prostor a po 

ukončení stravování musí být stoly a židle očištěny a dezinfikovány.  

- Výdej obědů do jídlonosičů pro nemocné bude možný jen ve stanovenou dobu, a to od 11,30 

do 11,40 hodin.  

- 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 ruč-

ním mytí je nutné zajistit finální oplach vodou o teplotě min. 85 °C.  

 

Školní družina 

- Oddělení školní družiny budou tvořena žáky několika předem daných tříd. 

- Do jídelny budou chodit jednotlivá oddělení mimo hlavní nápor (vždy alespoň 20 minut po 

skončení 4, 5 a 6 hodiny). 

 

 

V Žatci 28. 8. 2020 

 

 

 

 

____________________________ 

Mgr. Martin Hnízdil, ředitel školy 
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