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Základní škola, Uherské Hradiště, 

Za Alejí 1072, příspěvková organizace 

Počet stran 3 

Počet příloh 0 

Nařízení Číslo jednací 08.28/30112020 

 

Opatření proti šíření nemoci COVID-19 

Aktuální informace o epidemiologických opatřeních školy budou uveřejňovány 

výhradně na webu naší školy.  

 

Naše škola je povinna dodržovat opatření bránící šíření nemoci COVID-19, vycházíme z manuálu 
Ministerstva školství. 
 
Platí zvýšená hygienická pravidla – důsledné dodržování základních pravidel osobní hygieny, používání 
jednorázových kapesníků, jejich vyhození do koše a následné umytí rukou, důkladné mytí rukou mýdlem 
a teplou vodou, dezinfekce rukou, rozestupy mezi osobami v rámci možností, ochrana dýchacích cest 
všech osob pohybujících se v budově školy (při zhoršení epidemické situace – nařizuje hygienická stanice), 
časté větrání, zákaz volného vstupu rodičů či jiných dospělých osob do budovy školy.  
 
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, který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit 
pro něho dohled zletilé fyzické osoby” (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví). 
 
1. OBECNÁ USTANOVENÍ 
 
1.1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění  

 škola nevyžaduje  
 
1.2 POSTUP PŘI ZJIŠTĚNÍ PŘÍZNAKŮ INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ 

 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 je vhodné těmto příznakům věnovat 
zvýšenou míru pozornosti.  

 Při zjištění příznaků při příchodu žáka do školy, případně v průběhu přítomnosti žáka ve škole 
žák bude umístěn do samostatné karanténní místnosti (přízemí u ředitelny).  

 Škola informuje zákonného zástupce dítěte s důrazem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze 
školy a informuje KHS tel: 725 075 168. 

 
1. 3 PROJEVY INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ V DŮSLEDKU ALERGIE 

 Pokud je žák alergik a projevem jeho alergie je smrkání, pokašlávání, je potřeba potvrzení od 
lékaře, v opačném případě nebude žák vpuštěn do školy. Je potřeba škole dodat potvrzení od 
lékaře. 

 
1. 4 SDĚLOVÁNÍ PŘÍPADNÝCH PODEZŘENÍ NA NÁKAZU COVID-19 

 Škola žádá rodiče o spolupráci – okamžité oznámení, že žákovi byla nařízena karanténa. 
 

https://www.msmt.cz/file/53580/
https://www.msmt.cz/file/53580/


 

2 

2. VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY 

 Po celou dobu je na vrátnici školy služba, která dohlíží na dezinfekci rukou při vstupu do 
budovy. 

2.1 ŽÁCI  

 Příchod žáků do školy – příchod žáků do školy nebude organizován ani načasován, po příchodu 
do školy provedou žáci dezinfekci rukou u hlavních dveří školy. 

 Žáci přicházejí do školy rozděleni do dvou skupin. 1. stupeň v čase od 7 – 7:45, 2. stupeň v čase 
od 7:45 – 8:00. 

 Žáci se přezouvají za každého počasí a poté si vydezinfikují ruce v krčku školy. 
 

2.2 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY  

 Zaměstnanci školy při příchodu do školy provedou dezinfekci rukou. 

 Zaměstnanci se přezouvají za každého počasí. 
 

2.3 RODIČE 

 Rodiče mají vstup do školy zakázán. V případě nutnosti mohou vstoupit pouze do kanceláře 

školy učitelským vchodem vždy s ochranou dýchacích cest. 

 V případě, že potřebují svému dítěti něco předat, pak vstoupí žákovským vchodem a předají 

donesenou věc paní vrátné, která zajistí předání dítěti. 

 
2.4 CIZÍ OSOBY  

 Cizí osoby do školy vždy vstupují s ochranou dýchacích cest. 

 Žádné další osoby mimo žáků a pracovníků školy nebudou mít možnost vstupovat do 
vestibulu školy, šaten školy, družiny školy. 

 Do školy mohou v odůvodněných případech vstoupit cizí osoby pouze s povolením ředitele 

školy. Vždy se pohybují pouze s ochranou dýchacích cest (v rouškách) za doprovodu 

pracovníka školy. 

 
3. VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY 

 Platí zvýšená hygienická pravidla – důsledné dodržování základních pravidel osobní 
hygieny, používání jednorázových kapesníků, jejich vyhození do koše a následné umytí rukou, 
důkladné mytí rukou mýdlem a teplou vodou, dezinfekce rukou, rozestupy mezi osobami 
v rámci možností, ochrana dýchacích cest všech osob po celou dobu pobytu ve škole, časté 
větrání, zákaz volného vstupu rodičů či jiných dospělých osob do budovy školy. 

 Žáci mají neustále s sebou minimálně 2 roušky/den, sáček, balení kapesníků, v případě 
zájmu vlastní gel na dezinfekci.  

 
3.1 POHYB PO ŠKOLE, PO CHODBÁCH 

 Pohyb po škole a po chodbách je minimalizovaný pouze na přechod na WC, do odborné 
učebny, do ŠD či do ŠJ.  

 Většina výuky bude probíhat v kmenových či přidělených učebnách. 
 

3.2 JÍDELNA 

 Strávníci vstupují do jídelny po důkladném umytí či dezinfekci rukou. 

 Stoly v jídelně jsou uspořádány maximálně po čtyřech místech. 

 V jídelně jsou vymezeny sektory pro jednotlivé třídy tak, aby nedocházelo během stravování 

k jejich míchání. 

 Kuchařky budou vydávat tácy, příbory, pití, ovoce, zeleninu. 
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 Žáci budou do jídelny docházet dle rozvrhu. Rozvrh tříd bude upraven tak, aby se 

minimalizovala řada žáků čekajících na oběd. 

 V řadě jsou jednotlivé třídy odděleny 2m rozestupy.  

 Do odvolání je zrušen samoobslužný salátový pult. 

 Pokud si strávník nemůže vyzvednout oběd z důvodu své nepřítomnosti pro nemoc a 

nestihne si jej odhlásit, je možné si první den nemoci oběd odnést v jednorázovém 

termoobalu (poskytne školní jídelna). Oběd žáka bude možno si vyzvednout na vrátnici školy, 

případně při vyzvedávání žáka. 

 Žáci na distanční výuce mají možnost odebírat obědy. Oběd žáka bude možno si vyzvednout 

na vrátnici školy v čase od 12 – 13 hodin.  

 Do školní kuchyně nebude vnášeno cizí nádobí a pracovnice školní jídelny mají zakázáno 

s cizími nádobami manipulovat. 

 Pracovnice školní kuchyně mají zakázáno ohřívat donesené jídlo. 

 Pokud si žák donese jídlo v termonádobách, pracovnice školní jídelny mu poskytnou jídelní 

nádobí. S jídlem manipuluje žák. 

 Rodiče mají zákaz vstupu do školní jídelny. V případě, že potřebují něco řešit ve školní jídelně, 

upřednostňujeme emailovou komunikaci. Pro záležitosti, které nelze řešit mailem či 

telefonicky, bude otevřena kancelář vedoucí školní jídelny vždy poslední úterý v měsíci v čase 

od 14 do 16 hodin. 

 
4. ŠKOLNÍ DRUŽINA 

 Rodiče mají zákaz vstupu do družiny, zůstávají za vstupními dveřmi. 

 Ranní družina není otevřena.  

 V družinách jsou děti po celou dobu s rouškou. 

 Pobyt na hřišti či vycházka – rodiče mezi 13.30 – 14.30 si nebudou vyzvedávat žáky z družiny. 

 Platba školní družiny - pokud je určitému žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, 

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

 Pokud dojde k uzavření školy na dobu delší než 5 dnů, vrací se poměrná částka úplaty za 

školní družinu. 

 
5. RANNÍ SETKÁVÁNÍ 

 Rušíme do odvolání. 

 

 
 
 
 
V Uherském Hradišti, dne 26. 11. 2020 
Vratislav Brokl, ředitel školy 

 


