
 

Od 1.9. 2020 se Základní škola a Mateřská škola Dušejov, p.o. bude 

řídit doporučeními MŠMT, MZ a KHS a dodržovat závazná opatření 

vydané v „ Manuálu „ ( Provoz škol a školských zařízení ve školním 

roce 2020-2021 vzhledem ke Covid-19 ). 

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM 

ZDRAVOTNICTVÍ:                                                                                                                                                       
1. Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.                                                                                                                              

2. Skupinová izolace, event. sociální distance.                                                                                                               

3. 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 – tzv. semafor.                                                                                                                                       

4. Opakovaná edukace. 

 S ohledem na způsob šíření tohoto onemocnění je důležité si uvědomit, že čím více je lidí, se kterými 

se dítě/žák/student nebo zaměstnanec školy setká, a čím delší je tato interakce, tím vyšší je riziko 

šíření onemocnění covid-19.  Při realizaci konkrétních protiepidemických opatření má kompetence 

jak škola či školské zařízení, tak místně příslušná krajská hygienická stanice (KHS):                                                                                                                                                                                           

5. Škola a školské zařízení zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci rukou, úklid prostor, 

dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby atp.                                                   

6. Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální situaci a 

místní podmínky, např. nařizuje ohniskovou dezinfekci, izolaci, karanténu, lékařský dohled, zvýšený 

zdravotnický dozor, krytí úst a nosu, provádění zdravotního filtru apod.  

OBECNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ K PROVOZU ŠKOLY   

- Školy zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými 

právními předpisy.  

- Od dětí/žáků/studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. 

- Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí/žáků/studentů do 

budovy školy a pohybu osob před budovou školy. 

- Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí/žáků/studentů ve třídách, odděleních, 

studijních skupinách či kurzech.  

- Soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020/2021 nebudou MŠMT vyhlášeny.  

 

 



 

- 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).  

-  Škola vhodným způsobem informuje o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech 

zaměstnance školy, děti/žáky/studenty a jejich zákonné zástupce.  

-  Doporučuje se vytvořit ve škole či školském zařízení systém sdílení informací (např. komu se hlásí 

onemocnění dítěte nebo zaměstnance), stanovit jednotné místo, kde se budou zveřejňovat aktuální 

oznámení.  

- Škola průběžně dětem/žákům/studentům i zaměstnancům školy 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.  

-  Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky infekčního 

onemocnění nemohou do školy vstoupit.  

-  Doporučuje se, aby byl pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a 

školských zařízení omezen, pokud to lze. V opačném případě se doporučuje dle možností školy 

vyčlenit zónu pro všechny cizí příchozí osoby s nastavením příslušných protiepidemických opatření 

podle pravidel vyplývajících ze semaforu.   

- 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, školy v 

přírodě, 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 akce). 

 -  Doporučuje se pořadatelům soutěží a přehlídek posunout jejich konání až na jarní měsíce roku 

2021 a přizpůsobit jejich organizaci aktuální epidemiologické situaci. Soutěže, které nevyžadují 

zvýšený sociální kontakt (korespondenční, on-line), mohou probíhat standardně.  

-  Škola vyhodnotí a zváží nutnost a organizaci přesouvání dětí/žáků/studentů mezi učebnami a v 

dalších prostorách školy s cílem snížení rizika nákazy covid-19.  

-  Doporučuje se dle možností školy minimalizovat kontakt mezi žáky 1. a 2.stupně, a to s ohledem na 

způsob organizace výuky (dělení tříd do skupin, střídání učeben a pedagogů apod.).  

-  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 dětmi/žáky/studenty školy a zaměstnanci školy. Při střídání provozů 

je třeba zajistit řádné provětrání, úklid a dezinfekci všech užívaných prostor. 

 



 

 

  V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-

19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna 

aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS 

nebo plošně MZd. 

ORGANIZACE ŠKOLY V ZÁVISLOSTI NA SEMAFORU      

- Platí obecná doporučení MZd podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany 

veřejného zdraví, tzv. semafor https://koronavirus.mzcr.cz/wp-

content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-v-oblasti- ochrany-verejneho-zdravi.pdf. 
-  Nad rámec obecných doporučení MZd podle semaforu platí specifická doporučení ve vztahu 

ke školám uvedená v závěru tohoto manuálu.  
-  Vedení školy průběžně sleduje republikový, resp. lokální vývoj situace v rámci systému 

semafor. 

 KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY 

COVID-19  

- Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto 

povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit 

„oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních 

dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně 

veřejného zdraví). 

-  Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů 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:  
- příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy – dítě/žák/student není 

vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen 

jeho zákonný zástupce 
-  příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce 

dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a 

informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto 

není možné, postupuje se podle následujícího bodu,  
-  příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole; 

neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné 

místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně 

informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné 

vyzvednutí dítěte/žáka ze školy; zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu 

školy.  

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-v-oblasti-%20ochrany-verejneho-zdravi.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-v-oblasti-%20ochrany-verejneho-zdravi.pdf


 

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.  

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

v případě dítěte/nezletilého žáka. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné 

použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy. Prostor izolace musí 

být dobře udržovatelný a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný oknem. Je ideální, pokud je 

tento prostor vybavený umyvadlem na mytí rukou s přívodem tekoucí teplé a studené pitné 

vody, včetně vybavení mýdlem v dávkovači, zásobníkem na jednorázové ručníky a dezinfekcí 

na ruce. Prostor nesmí být průchozí do jiné využívané místnosti, která je mimo izolační režim. 

Pro účely izolace by měla být vytipovaná a označená samostatná toaleta, která se nachází v 

blízkosti izolační místnosti a ta nemá být v době využití izolace používána dalšími osobami. I V 

souladu s doporučením odborné lékařské společnosti 8 je za normální tělesnou teplotu 

obecně považována hodnota do 37 °C. I 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 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. 

-  Dítěti/žákovi/studentovi (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.  

VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ 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 zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých 

místně příslušné KHS. Seznam kontaktů je uveden na webových stránkách KHS. 
- 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. Každá situace je jiná, protože každý kolektiv v 

sobě zahrnuje více proměnných – např. velikost školy, členění objektu (samostatná budova, 

pavilony), počet dětí/žáků/studentů ve třídě, způsob školního stravování, pobyt ve školní 

družině, v zájmových kroužcích, sportovní aktivity, způsob dopravy do školy a především 

místní epidemiologickou situaci.  



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

stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání děti/žáky/studenty, zákonné 

zástupce nezletilých dětí/žáků/studentů a svého zřizovatele. 
-  Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo 

mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením 

MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než 

poloviny dětí/žáků/studentů alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu.  
Povinnost poskytovat tímto způsobem v daných situacích vzdělávání se vztahuje na základní 

školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a jazykové 

školy s právem státní jazykové zkoušky. Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání 

distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že 

chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina 

těchto dětí z celé mateřské školy nebo z celého odloučeného pracoviště. Prezenční výuka 

dotčených dětí/žáků/studentů přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich 

podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní děti/žáci/studenti, kterých se zákaz nedotkne, 

pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné 

skupiny. 

-  Žáci a studenti mají povinnost se distančně vzdělávat. U dětí mateřských škol se povinnost 

týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Povinnost neplatí pro žáky základní 

umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, kteří se zapojují 

dobrovolně. 
-   Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám 

dětí/žáků/studentů. 
-   V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. 

Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti/žáci/studenti nejsou přítomni ve 

škole. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, udržovat alespoň 

částečně distanční vzdělávání dotčených dětí/žáků/studentů, a to na základě jejich 

dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky. 

Školní stravování  

-  Školní stravování se může poskytovat za níže uvedených doporučení, pokud nestanoví KHS 

nebo MZd jinak:  
-  V rámci možností školy zajistit oddělení či co nejmenší kontakt různých skupin (např. rozložit 

vydávání obědů v delším čase, je-li to možné, nebo vytvořit v jídelně sektory oddělující 

jednotlivé třídy).  
-  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 (nápoje, 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. Pro výdej stravy cizím 

strávníkům je nutné nastavit pravidla pro manipulaci s doneseným nádobím tak, aby nebyl 

ohrožen zdravotně nezávadný provoz školní jídelny.  

 



 

Školní družiny a školní kluby  

-  Zvážit organizaci oddělení školní družiny či školního klubu tak, aby oddělení, popřípadě 

skupina, byla tvořena žáky jedné třídy, popřípadě několika předem daných tříd (nenaplnění 

tohoto doporučení zvyšuje riziko karantény pro větší část žáků, pokud se v kolektivu vyskytne 

pozitivní jedinec, čímž může karanténa zasáhnout do různých tříd a ročníků). 

 

Úplata za vzdělávání a stravování 

 -  Pokud je určitému dítěti/žákovi/studentovi/účastníkovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, 

jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.  

-  Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí u škol a školských zařízení 

veřejných zřizovatelů následující: 

 -  V mateřských školách stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky 

omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu, 

a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem.  

 -  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. 

-  Ve školním klubu nebo středisku volného času se úplata poměrně vrací (nebo nepožaduje), není-li 

vzdělávání nahrazeno nebo neposkytuje-li se vzdělávání distančním způsobem. Úplata se tedy 

nepožaduje po účastnících nebo žácích zapsaných k činnostem, které neprobíhají nebo nemohou 

probíhat na dálku. 

- Ředitel má podle školského zákona pravomoc rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty v 

závislosti na situaci i v jiných případech. 


