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Měsíc/rok/ 09/2021

Nařízení ředitelky školy – studentům a personálu
Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR pro školy a školská zařízení k
zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií
onemocnění COVID-19
Mezi základní principy prevence vzniku a šíření infekční nemoci ve školách a školských zařízení
patří:
1. dodržování zásad osobní a provozní hygieny
2. skupinová izolace, sociální distance
3. ochrana úst a nosu (rouška, respirátor) a řádná respirační hygiena
4. opakovaná edukace
Doporučení preventivních protiepidemických opatření pro školy a školská zařízení
1.Před zahájením školního roku aktualizovat kontakty (telefonní čísla) na všechny
účastníky výchovně - vzdělávacího procesu, zejména zákonných zástupců dětí, žáků a
studentů, pedagogických a nepedagogických pracovníků. – zajistí TU do 3.9.2021 +
sekretariát.
2. Vytvořit systém sdílení informací, tzn. komu se hlásí onemocnění dítěte, žáka, studenta
nebo zaměstnance. – zajistí ZŘŠ. ŘŠ + sekretariát – vše se hlásí v sekretariátu
neprodlenně.
3.Stanovit místo, kde se budou zveřejňovat aktuální informace apod. Zajistit, aby do školy a
školského zařízení neměly přístup infekčně nemocné osoby. - zajistí ZŘŠ. ŘŠ + sekretariát
– vše se hlásí v sekretariátu neprodlenně.
4.Upozornit zaměstnance a rodiče/zákonné zástupce, že nemocní musí zůstat doma. Pro
případ výskytu infekčního onemocnění nebo podezření na nákazu je nutné v zařízení zřídit
izolaci, kde je osoba izolována od ostatního kolektivu do doby odchodu ze školy nebo v
případě dítěte/žáka do doby převzetí zákonným zástupcem. Legislativní povinnost izolace
nemocného nebo z nákazy podezřelého dítěte nebo mladistvého je škole a školskému zařízení
uložena § 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. Při péči o nemocného použije nejen nemocný nebo
z nákazy podezřelý, ale i zaměstnanec školy, který je s ním v kontaktu, ochranu dýchacích
cest. Pečující osoba navíc užije i další OOPP jako jsou jednorázové rukavice, pracovní plášť
apod. Prostor izolace musí být dobře udržovatelný a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný
oknem. Je ideální, pokud je tento prostor vybaven umyvadlem na mytí rukou s přívodem
tekoucí pitné a teplé vody, včetně vybavení tekutým mýdlem v dávkovači, ručníky na jedno
použití a dezinfekcí na ruce s virucidním účinkem. Prostor nesmí být průchozí do jiné

využívané místnosti, která je mimo izolační režim. Pro účely izolace by měla být vytipována a
označena samostatná toaleta, která se nachází v blízkosti izolační místnosti a nesmí být v době
využití izolace používána dalšími osobami. Po odchodu nemocného z pobytové místnosti
(denní místnost, třída apod.) do izolace je nutné zajistit úklid a dezinfekci těchto prostor za
užití dezinfekčního přípravku s virucidním účinkem.- Izolační místnost zajistí ŘŠ.
5. Úklid je vhodné zahájit až po řádném vyvětrání prostor s použitím OOPP. Obdobně je
proveden úklid izolace po odchodu nemocného. V této souvislosti se doporučuje vybavit
školu a školské zařízení bezkontaktním teploměrem a náhradními rouškami, respirátory.
Zajistit efektivní úklid na mokro a dezinfekci všech prostor a ploch. Zabezpečení úklidu
prostor školy nebo školského zařízení je třeba nastavit s adresným popisem činností a
proškolením personálu. Je třeba adresně určit, kdo, kdy, kde, co a čím bude čistit a
dezinfikovat.- školení zajistí ŘŠ + směrnice pro úklid.
Přípravky je nezbytné používat podle pokynů výrobce uvedených na etiketě (vhodnost pro
povrch, typ působení, způsob aplikace, koncentrace, kontaktní čas atd.). V nejvyšší četnosti je
nutné čistit a dezinfikovat kontaktní místa – kliky, madla, vypínače, klávesnice, dálkové
ovladače, telefony, zábradlí, výtokové ventily u umyvadel, splachovadla, tlačítka u tekutých
mýdel či zásobníků na dezinfekci apod. V zařízení zajistit dostatečné zásoby čistících a
dezinfekčních prostředků. Koronavirus je obalený virus, na který působí dezinfekční
přípravky s virucidní aktivitou. Zajistit podmínky pro osobní hygienu. Pro mytí rukou je
nutná tekoucí pitná a teplá voda, tekuté mýdlo v dávkovači, bezpečné osoušení - nejlépe
ručníky na jedno použití a dezinfekce rukou dezinfekčním přípravkem s virucidním účinkem.
Dezinfekční přípravky na ruce je vhodné umístit na hygienická zařízení, do učeben, na
chodby, poblíž vchodu do budovy, u tělocvičny.
5. Zajistit řádné větrání prostor nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Pokud je nutné použít
nucenou ventilaci, tak ověřit její funkčnost, výkon a sanitaci. Učebny větrat opakovaně,
krátkodobě a intenzivně během vyučovací hodiny a o přestávce. Zajistit denní odstraňování
odpadu včetně jeho bezpečné, tj. zdravotně nezávadné, likvidace. Zajistit v co největším
možném rozsahu homogenitu kolektivů (skupinovou izolaci) - omezit slučování tříd, přesuny
tříd, střídání učeben, hromadné školní akce, sdílení pomůcek a prostor. V kontextu zachování
homogenity kolektivů posoudit rozvrh hodin, zahájení školní výuky, výdej obědů apod.
Postup zachovat především na začátku školního roku a následně dle aktuálního vývoje
epidemiologické situace v konkrétní škole a regionu. Příklad: na začátku školního roku v
rámci výuky vybraných předmětů spojovat maximálně 2 třídy, dále v případě příznivého
epidemiologického vývoje lze počet spojovaných tříd rozšířit. Výuku tělesné výchovy v
maximální možné míře, v závislosti na klimatických podmínkách, přenést na venkovní
sportoviště. – zajistí všichni učitelé a zaměstnanci školy!!!!
6. Hromadné školní akce, mezi-školní turnaje a obdobné akce omezit, v případě pořádání - za
podmínek zvýšené hygieny účastníků v souladu s požadavky stanovenými mimořádným
opatřením Ministerstva zdravotnictví pro hromadné akce. Školní výlety, exkurze, školy v
přírodě a veškeré pobytové akce domácí i zahraniční pořádat za podmínek zvýšené hygieny
účastníků v souladu s požadavky stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva
zdravotnictví. Zájmovou mimoškolní činnost (zájmové kroužky) pro vlastní nebo cizí žáky
pořádat za podmínek dodržování principu neslučování žáků nad rámec homogenní skupiny,
např. sportovní oddíl nebo umělecký kroužek, v souladu s požadavky stanovenými
mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví.

7. Omezit pohyb cizích osob v prostorách školy. Nepořádat akce s účastí cizích osob či
pořádané jinými subjekty typu besedy, divadelní představení atd. Aktivity jiných subjektů ve
škole umožnit až po skončení provozu školy a při střídání provozů zajistit řádné provětrání,
úklid a dezinfekci všech užívaných prostor a ploch. Údržbářské práce provádět, pokud to lze,
v době mimo vyučování. Omezit pohyb rodičů a dalších rodinných příslušníků a všech
příchozích osob v prostorách školy.
8. Provádět cílené opakované vzdělávání v oblasti ochrany zdraví dětí/žáků/studentů. Provést
školení všech zaměstnanců školy a školského zařízení. Zajistit opakovanou edukaci o
zásadách správné respirační hygieny, tzn. upozornit, že kašlat a kýchat je nutné do kapesníku
na jedno použití a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce. Pro odpad zajistit vhodné
nádoby s jednorázovou vložkou. Upozornit na správný způsob mytí rukou a na situace, kdy je
nutné si ruce umýt event.
9. Ochranu dýchacích cest užít v souladu s aktuálně platným mimořádným opatřením
Ministerstva zdravotnictví.

V Mostě 1.9. 2021

Ing. Vladimíra Ilievová
Ředitelka školy

