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Základní provozní podmínky a hygienické opatření ZŠ Vratimov,
Masarykovo náměstí 192
Školní rok 2020/2021
Tyto základní a provozní podmínky jsou vytvořeny na základě manuálu MŠMT
„Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID – 19“
ze dne 24. 8. 2020

Základní provozní podmínky školy
Jedná se pouze o ty provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od
standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších
předpisů.
1. Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se
školskými právními předpisy.
2. Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
3. Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do
budovy školy a pohybu osob před budovou školy.
4. Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních,
studijních skupinách či kurzech.

5. Pravidla nošení roušek:
Od 1. září 2020 se zavádějí plošná opatření prostřednictvím mimořádných opatření
Ministerstva zdravotnictví. Tímto Mimořádným opatřením se zakazuje všem osobám
pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest v prostředcích hromadné
dopravy a ve vnitřních prostorách vybraných staveb – toto opatření se netýká škol a
školských zařízení.
Další pravidla v této oblasti mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická
opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví
– tzv. semafor (uveden v závěru manuálu), v návaznosti na protiepidemická opatření
uložená místně příslušnou Krajskou hygienickou stanicí, příp. na celostátní úrovni
Ministerstvem zdravotnictví.
U semaforu se u 2. stupně pohotovosti KHS zavede povinnost nošení roušek ve
společných prostorách škol a školských zařízení (s výjimkou mateřských škol a
škol podle § 16 odst. 9 školského zákona)“.
6. Při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky
vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců dětí a žáků a zaměstnanců školy
(telefonní čísla a e-maily).
7. Škola vhodným způsobem informuje o stanovených hygienických a
protiepidemických pravidlech zaměstnance školy, žáky a jejich zákonné zástupce
(prostřednictvím webových stránek školy, elektronické žákovské knížky, třídních
schůzek).
8. Škola má vytvořený systém sdílení informací (komu se hlásí onemocnění dítěte nebo
zaměstnance) a také jednotné místo, kde budou zveřejňována aktuální oznámení.
a) Onemocnění dítěte hlásí zákonný zástupce příslušnému třídnímu učiteli, který
sdělí příslušnou informaci vedení školy (ředitelce školy, v případě její
nepřítomnosti zástupkyni ředitelky školy. Pokud není přítomno vedení školy,
onemocnění se hlásí na sekretariátě školy.).
b) V případě, že onemocní zaměstnanec, má zaměstnanec povinnost oznámit tuto
skutečnost vedení školy (ředitelce školy, v případě její nepřítomnosti
zástupkyni ředitelky školy. Pokud není přítomno vedení školy, onemocnění se
hlásí na sekretariátě školy.)
c) Jednotná místa pro zveřejňování informací jsou:
• sborovna I. stupně (zodpovědná osoba Bc. Petra Mrnuštíková)
• sborovna II. stupně (zodpovědná osoba Mgr. Miriam Kludková)
9. Škola průběžně žákům i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady osobní a respirační
hygieny (kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit
a následně si umýt ruce). V každé učebně, odborné učebně, na chodbě v přízemí i
v prvním patře jsou umístěny plakáty upozorňující na zásady osobní a respirační
hygieny.
10. Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s
příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
11. Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských
zařízení je omezen. Zákonní zástupci žáků a další osoby se ve škole zdržují pouze po
dobu nezbytně nutnou k vyřízení jejich záležitostí.

12. Škola dle svých možností minimalizuje kontakt mezi žáky 1. a 2.stupně, a to s
ohledem na způsob organizace výuky (dělení tříd do skupin, střídání učeben a
pedagogů apod.).
13. Aktivity jiných subjektů, které jsou organizovány v prostorách školy a nesouvisí se
vzdělávacím procesem (naplňováním ŠVP), jsou organizovány tak, aby byl
minimalizován kontakt účastníků aktivit realizovaných těmito subjekty s žáky školy a
zaměstnanci školy. Při střídání provozů je třeba zajistit řádné provětrání, úklid a
dezinfekci všech užívaných prostor.
14. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19
škola vždy postupuje podle pokynů KHS a dodržuje všechna aktuálně platná
mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně
Ministerstvem zdravotnictví.

Základní hygienická opatření školy a standard úklidu
1. U vstupu do budovy školy, v každé učebně, u tělocvičny a ve školní družině jsou k
dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
2. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý žák a zaměstnanec školy
důkladně 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.
3. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce, ale také
v průběhu vyučovací hodiny.
Kontrolu větrání učebny v průběhu hodiny kontroluje příslušný vyučující, v průběhu
přestávek vyučující vykonávající dohled.
4. Ve škole je zajištěno bezpečné osoušení rukou, a to papírovými ručníky na jedno
použití.
5. Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
6. Ve škole je zajištěno průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem žáků
do školy, po zahájení vyučování a po odchodu žáků ze školy po skončení vyučování.
7. Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.
8. 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.
9. Je kladen důraz na dezinfekci 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). Pro dezinfekci jsou
využívány prostředky bez alergenních účinků.
10. Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a
dezinfekce povrchů a předmětů. Škola má přesně stanoveno následující:
a) osoby, které budou provádět dezinfekci a úklid,
b) prostory, ve kterých bude prováděna dezinfekce a úklid, časové rozmezí pro tyto
činnosti včetně vymezení ploch a povrchů pro dezinfekci,

c) přípravky používané pro dezinfekci. Přípravky jsou používány podle pokynů výrobce
uvedené na etiketě (vhodnost pro povrch, typ působení, způsob aplikace, koncentrace,
kontaktní čas atd.).
11. Škola zajišťuje 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. Čisté a použité prádlo není skladováno společně.
12. Školní jídelna respektuje zásady správné výrobní a hygienické praxe. Je zajištěno mytí
nádobí při dostatečně vysokých teplotách (mycí proces min. 60 °C). Při ručním mytí je
zajištěn finální oplach vodou o teplotě min. 85 °C.
13. Školní stravování se může poskytovat za níže uvedených doporučení:
a) hygiena a úklid je prováděn dle pravidel uvedených v manuálu,
b) je kladen důraz na nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před odebráním stravy,
c) není umožněn samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a
využívání samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty),
d) cizí strávníci mají pro konzumaci vyčleněný samostatný čas nebo oddělený prostor a
po ukončení stravování jsou stoly a židle očištěny a dezinfikovány. Pro výdej stravy
cizím strávníkům jsou nastavená pravidla pro manipulaci s doneseným nádobím tak,
aby nebyl ohrožen zdravotně nezávadný provoz školní jídelny.
Škola má vypracovaný manuál „Základní hygienická opatření a standard úklidu ZŠ
Vratimov, Masarykovo náměstí 192“, ve kterém jsou uvedeny podrobnosti týkající se této
oblasti.

Vybavenost školy
Škola je vybavena:
1. Čisticími a dezinfekčními prostředky a to tak, aby nedošlo k výpadku po spotřebování
zásob (na koronavirus působí dezinfekční přípravky s virucidní aktivitou).
2. Dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou s virucidní aktivitou – za účelem jejich
průběžného doplňování do dávkovačů.
3. Bezkontaktním teploměrem – měření tělesné teploty žáků, popřípadě zaměstnanců
školy v případě podezření na infekční onemocnění, včetně covid-19.
4. 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 nebo pro případ zapomenutí nebo znehodnocení roušky žáka či
zaměstnance školy.

Organizace školy v závislosti na semaforu
1. Platí obecná doporučení Mininisterstva zdravotnictví podle jednotlivých stupňů
pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. semafor
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-voblasti-ochrany-verejneho-zdravi.pdf.

2. Nad rámec obecných doporučení Ministerstva zdravotnictví podle semaforu platí
specifická doporučení ve vztahu ke školám.
3. Vedení školy průběžně sleduje republikový, resp. lokální vývoj situace v rámci
systému semafor.

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID - 19
1. Škola si je vědoma své povinnosti předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí,
včetně covid-19. Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného
zdraví tím, že zajistí „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky
akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistí pro ně dohled zletilé
fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
2. 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 bude
těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti. Při jejich zjištění (objevení) zvolí
následující postup:
a) příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do
budovy školy; v případě nezletilého žáka je to možné pouze za podmínky, že
je přítomen jeho zákonný zástupce,
b) příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen
zákonný zástupce nezletilého žáka – tato skutečnost je neprodleně oznámena
zákonnému zástupci, který je zároveň informován o nutnosti bezodkladného
vyzvednutí/převzetí/odchodu žáka ze školy. Pokud toto není možné, postupuje
se podle následujícího bodu c,
c) příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole;
žákovi je neprodleně poskytnuta rouška a dojde k jeho umístění do předem
připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních
přítomných ve škole. Současně je informován zákonný zástupce nezletilého
žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy. Zletilý žák opustí v
nejkratším možném čase budovu školy.
d) Konkrétní postup školy v případě, že příznaky infekčního onemocnění jsou
patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole je následující:
• vyučující, který zjistí u žáka příznaky infekčního onemocnění, neprodleně kontaktuje
pedagoga, který má dohled a předá žáka do jeho péče,
• pedagog odvede žáka do místnosti určené pro izolaci, poskytne mu roušku a změří mu
teplotu. Následně informuje třídního učitele žáka,
• třídní učitel telefonicky kontaktuje zákonného zástupce žáka a vyzve jej
k bezodkladnému vyzvednutí žáka ze školy,
• do doby, než dojde k vyzvednutí žáka zákonným zástupcem nebo do doby odchodu
žáka ze školy, pobývá žák v místnosti určené pro izolaci.
3. Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého
žáka nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který
rozhodne o dalším postupu.

4.

5.
6.
7.

8.

Tuto povinnost plní třídní učitel, který o této skutečnosti informuje zákonného
zástupce. Zákonný zástupce má za povinnost informovat třídního učitele o následném
postupu praktického lékaře.
V izolaci 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.
Jako prostor pro izolaci je stanoven kabinet chemie, který je vybaven větratelným
oknem, dezinfekcí na ruce a jednorázovými ručníky. Pro účely izolace je určena i
samostatná toaleta, která v době izolace není využívána dalšími osobami – jedná se o
WC pro vozíčkáře, která je umístěna v 1. patře budovy školy.
V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu
obecně považována hodnota do 37 °C.
V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS
nekontaktuje.
Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid19), je tento zaměstnanec povinen školu nebo aktivitu opustit v nejkratším možném
čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a
jednání při podezření na nákazu tímto virem.
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. Pokud u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které
jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, bude škola vyžadovat
potvrzení této skutečnosti praktickým lékařem pro děti a dorost, u zaměstnanců školy
lékařem v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatelem
pracovnělékařských služeb.

Povinnosti zákonných zástupců
1. Respektovat zákaz vstupu do školy žákům a osobám s příznaky infekčního
onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku,
bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod).
2. Respektovat omezený pobyt zákonných zástupců uvnitř budovy školy –
v budově školy je možné se zdržovat pouze po dobu nezbytně nutnou
k vyřízení neodkladných záležitostí.
3. Povinnost hlásit onemocnění dítěte třídnímu učiteli.
4. Pokud u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem
alergického nebo chronického onemocnění, povinnost doložit potvrzení této
skutečnosti praktickým lékařem pro děti a dorost.
5. V případě, že se u žáka v průběhu jeho pobytu ve škole vyskytnout příznaky
infekčního onemocnění, o kterých je informován třídním učitelem, je zákonný
zástupce povinen telefonicky nebo osobně kontaktovat praktického lékaře,
který rozhodne o dalším postupu. O tomto postupu zákonný zástupce následně
informuje třídního učitele.

Výskyt onemocnění COVID – 19 u žáka nebo zaměstnance školy
1. 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 zaměstnance protiepidemického odboru nebo
odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS.
2. 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.
3. Škola neprodleně informuje 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.
4. Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových
nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným
opatřením Ministerstva zdravotnictví) 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.
5. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.
6. Škola přizpůsobí distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků.
7. V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním
způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou
přítomni ve škole.

Úplata za školní družinu
Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo Ministerstva zdravotnictví dojde k uzavření školy,
platí u škol a školských zařízení veřejných zřizovatelů to, že ve školní družině stanoví ředitel
školy úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka
omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu.

Příprava na přechod na případné vzdělávání na dálku jedné nebo více tříd
V případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními
Ministerstva zdravotnictví 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.
B) smíšená výuka
V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy,
škola zajistí distanční vzdělávání žákům, kterým je zakázána účast na prezenční výuce.
Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání. Distanční způsob výuky bude probíhat
nejrůznějšími formami, a to dle technického vybavení školy i jednotlivých žáků a dle
aktuálních personálních možností školy.
Distanční způsob vzdělávání bude 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 Ministerstva zdravotnictví 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.
Škola vždy přizpůsobuje distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků,
tak také personálním a technickým možnostem školy.

Ve Vratimově 25. 8. 2020

Mgr. Martina Pelikánová
ředitelka školy

Příloha: Stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví (Specifická opatření pro školy
a školská zařízení).

