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Pravidla pro provoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 24. srpna 2020 vydalo dokument Provoz škol a 

školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19.  

Na základě výše uvedeného dokumentu stanovuje ředitel školy níže uvedená Pravidla pro provoz 

školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19. Dále uvedená pravidla se mohou měnit 

v souvislosti s měnící se epidemiologickou situací a intenzitou výskytu onemocnění covid-19 v 

jednotlivých částech České republiky – v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u 

příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor, v návaznosti 

na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS, příp. na celostátní úrovni 

Ministerstvem zdravotnictví (MZd).  

Cesta do školy a ze školy  

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená mimořádným 

opatřením MZd, zejména:  

 zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky: rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, 

které brání šíření kapének (dále jen „rouška“) v prostředcích veřejné hromadné dopravy, 

 dodržení bezpečného odstupu v souladu s mimořádným opatřením MZd. 

V budově školy 

 Ve všech prostorách školy od 18. září 2020 platí povinnost zakrytí úst a nosu ochrannými 

prostředky: rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření 

kapének. (dále jen „rouška“) – např. chodby, záchody, učebny a laboratoře. V hodinách 

tělesné výchovy žáci nosit roušky nemusí. Nejsou stanovena žádná omezení počtu žáků ve 

třídách. 

 Nikdo s příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená tělesná teplota, horečka, 

kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta 

chuti a čichu apod.), nesmí do školy vstoupit.  

 Žákovi 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. Tuto skutečnost 

(chronické onemocnění nebo alergii) potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost daného 

žáka. 

https://teleinformatika.eu/docs/provoz_skol_a_skolskych_zarizeni_ve_skolnim_roce_2020_2021_vzhledem_ke_Covid-19.pdf
https://teleinformatika.eu/docs/provoz_skol_a_skolskych_zarizeni_ve_skolnim_roce_2020_2021_vzhledem_ke_Covid-19.pdf
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 Neprodleně po přezutí v botárně musí každý žák použít bezoplachovou dezinfekci na 

ruce, která bude umístěna v dávkovačích ve vestibulu školy. Následně žáci odchází do tříd 

dle rozvrhu hodin – nezdržují se zbytečně ve společných prostorách školy (sedačky na 

jednotlivých patrech v budově školy, lavičky na chodbách). 

Ve třídě 

 V každé učebně a společných prostorách je nezbytné časté a intenzivní větrání. Větrání 

učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací 

hodiny.  

 Po každém použití toalety si žáci důkladně v prostorách WC umyjí ruce (20 až 30 sekund 

teplou vodou a tekutým mýdlem) a provedou dezinfekci rukou.  

Školní stravování 

 Po příchodu do jídelny si žáci důkladně umyjí ruce teplou vodou a tekutým mýdlem a 

současně provedou dezinfekci rukou bezoplachovou dezinfekcí v dávkovačích.  

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid-19 

 Nikdo s příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená tělesná teplota, horečka, 

kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta 

chuti a čichu apod.), nesmí do školy vstoupit – viz výše. 

 Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu nezletilého žáka do školy a není přítomen 

zákonný zástupce nezletilého žáka, tak tuto skutečnost škola oznamuje neprodleně 

zákonnému zástupci a informuje jej o nutnosti bezodkladného vyzvednutí a odchodu ze 

školy. Do příchodu zákonného zástupce bude nezletilý žák umístěn do předem připravené 

samostatné místnosti. Zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy.  

 Pokud se příznaky vyskytnou a jsou patrné v průběhu přítomnosti nezletilého žáka ve 

škole, tak dojde neprodleně k poskytnutí roušky a umístění nezletilého žáka do předem 

připravené samostatné místnosti. Tuto skutečnost škola oznamuje neprodleně zákonnému 

zástupci a informuje jej o nutnosti bezodkladného vyzvednutí a odchodu nezletilého žáka 

ze školy.  

 Pokud se příznaky vyskytnou a jsou patrné v průběhu přítomnosti zletilého žáka ve škole, 

tak dojde neprodleně k poskytnutí roušky a zletilý žák opustí v nejkratším možném čase 

budovu školy.  
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 Ve všech výše uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého 

žáka o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším 

postupu. 

 

V Ostravě dne 17. září 2020             Ing. Pavel Zubek, v. r. 

        ředitel školy 


