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Základní škola, Uherské Hradiště, 

Za Alejí 1072, příspěvková organizace 

Počet stran 4 

Počet příloh 0 

Nařízení Číslo jednací 08.28/01092021 

 

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 ve společných prostorách školy (případně ve všech prostorách školy - viz níže), 
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 
(izolace). 

https://www.msmt.cz/file/53580/
https://www.msmt.cz/file/53580/
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1. 5 OCHRANA DÝCHACÍCH CEST 

 Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve 
společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích 
cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd (žáci roušku, zaměstnanci 
+ třetí osoby respirátor.  

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty: 

 osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se 
závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav 
neumožňují dodržování tohoto zákazu, 

 osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek 
dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby 
jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, 
který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení 
výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek 
dýchacích cest. 

1. 6 PREVENTIVNÍ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 

 Ve škole proběhne antigenní testování žáků s frekvencí 3x po sobě, první test proběhne  
1. září mimo 1. ročníky (1. ročníky se budou testovat 2. září), dále se testuje v termínech 6. září a 9. 
září 2021.  

 Žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy (chodby, jídelna, šatny, WC…) 

 Pokud se žák testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit za podmínek 
nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest 
po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, oddělené stravování, apod.).  

 Testování ve škole nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po 
očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po 
dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží 
negativní výsledek testu provedeného ve zdravotnickém zařízení (Ag test ne starší 72 hodin, PCR 
ne starší 7 dnů). 

2. VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY 

 Žáci vstupují do budovy školy s ochranou dýchacích cest (rouška, respirátor) - vstupují do 
společných prostor 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 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. 

 Pro zaměstnance školy platí pro testování stejná pravidla jako pro žáky školy. 
 

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 (s výjimkou třídních schůzek, 

tripartit a předem domluvených schůzek, které musí být nahlášeny řediteli školy). Návštěvy 

čekají na vyzvednutí pracovníkem školy před učitelským vchodem. 
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 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 roušce, respirátoru) 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 ve společných prostorách školy, časté 
větrání, zákaz volného vstupu rodičů či jiných dospělých osob do budovy školy. 

 V případě, že žák se z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu ve všech 
prostorách školy stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor nebo roušku.  

 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.  

 Žáci při pohybu po škole používají ochranu dýchacích cest (roušku, respirátor). 
 

3.2 JÍDELNA 

 Strávníci vstupují do jídelny po důkladném umytí či dezinfekci rukou. 

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

k jejich míchání. 

 Kuchařky budou vydávat tácy, příbory, pití, ovoce, zeleninu. 

 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. 

 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 

 Žáci, kteří se nepodrobní testování (tj. žáci, kteří jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole 

nosit respirátor/roušku), jsou povinni při konzumaci stravy a nápojů dodržovat odstup od 

ostatních osob (tedy těch, kteří se testují, mají ukončené očkovaní, jsou po prodělání 

nemoci) nejméně 1,5 m. 

 
4. ŠKOLNÍ DRUŽINA 

 Rodiče mají zákaz vstupu do pavilonu družin, zůstávají za horními vstupními dveřmi. 

 Pobyt na hřišti či vycházka – rodiče mezi 14.00 – 15.00 si nebudou vyzvedávat žáky z družiny. 

 
 
 
 
V Uherském Hradišti, dne 31. srpna 2021 
Vratislav Brokl, ředitel školy 

 


