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1 Úvod 
Organizační opatření plně vychází z manuálu MŠMT Provoz škol a školských zařízení ve             
školním roce 2020/2021 ze dne 24. 8. 2020, z aktuálních Mimořádných opatření MZ ze dne               
25. 8. 2020 a ze stávajících provozních podmínek naší školy. V případě vydání dalších              
doporučení od dotčených orgánů, bude pokyn uzpůsoben nově vydaným podmínkám. 

1.1 Obecné 
● 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 informuje na www, v EduPage a na venkovní nástěnce o stanovených            
hygienických a protiepidemických pravidlech zaměstnance školy, žáky a jejich        
zákonné zástupce. 

● Škola průběžně žákům i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady osobní a respirační           
hygieny. 

● V případě výskytu onemocnění u žáka či zaměstnance školy se tato skutečnost            
ohlašuje řediteli školy. 

● Každý žák či zaměstnanec školy je povinen dodržovat platná opatření v souladu s             
krizovými nebo mimořádnými opatřeními dle aktuální situace. 

● 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. 

 

2 Změny v běžném provozu školy 
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2.1 Žáci školy 
● V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund               

umyje ruce vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a            
následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. 

● V prostoru šatních skříněk se žáci zdržují v nezbytně nutném rozsahu, je zde             
zakázáno jakékoliv sdružování žáků. 

● Po použití WC, po vyučovací hodině, před stravováním ve ŠJ, před svačinou si žáci              
důkladně umyjí a vydezinfikují ruce. 

● Žáci omezí pohyb ve společných prostorách školy na nezbytnou úroveň, o           
přestávkách se snaží zůstávat ve své třídě. 

2.2 Zákonní zástupci a návštěvy 
● Vstupují do školy pouze z důvodu nezbytného úředního jednání, preferujeme          

písemné jednání přes EduPage či email. 
● Po nahlášení přes vstupní videozvonek čekají na příchod pracovníka školy ve           

vstupním vestibulu školy, který je odvede na příslušné jednání. 
● U vchodu si vždy vydezinfikují ruce. 
● V případě pohybu v době pohybu žáků po vnitřních prostorách školy (přestávky) musí             

mít daná osoba zakrytá ústa ve společných vnitřních prostorách školy. 

2.2.1 Zákonní zástupci žáků prvního ročníku v první den školy 
● Žáci prvního ročníků a zákonní zástupci žáků se sejdou 1. 9. 2020 v 8.15 na zadním                

dvoře školy (vjezd do jídelny). 
● Vzhledem k prostorovým možnostem našich tříd je povolen vstup do školy pouze pro             

dvě doprovázející osoby na každého žáka. 
● Po vstupu do školy si žáci i zákonní zástupci vydezinfikují ruce. 
● Zákonní zástupci žáka po dobu návštěvy na vyučovací hodině budou mít zakrytá            

ústa. 
● Úvodní hodina bude končit v 9.00 hod, žáci i zákonní zástupci opustí školu bočním              

východem na zadní dvůr školy. 
● Následující dny je vyloučen ranní doprovod žáka zákonným zástupcem do budovy           

školy. 

 

2.3 Organizace výuky 
● V denním režimu jsme dle možností školy omezili střídání a přesuny tříd. Žáci prvního              

stupně se přesouvají pouze na půlené hodiny jazyka, informatiky a tělesné výchovy.            
Žáci druhého stupně se přesouvají pouze na volitelné předměty, jazyky, tělesnou           
výchovu a chemii. 

● Volitelné předměty v 6. a 7. ročníku budeme realizovat bez omezení. Dochází zde k              
míšení žáků pouze ze dvou tříd. 

 
2.4 Mimoškolní aktivity 

● Škola omezí účast na mimoškolních aktivitách, kde se předpokládá vyšší koncentrace           
tříd. 

● Škola omezí vnitřní školní akce, kde se předpokládá produkce pro více tříd najednou             
v omezeném prostoru. 
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● Škola bude i nadále pořádat školní výlety, exkurze, návštěvy výchovně vzdělávacích           
zařízení, adaptační kurzy či lyžařský výcvik. Pouze omezíme účast na jednu, či dvě             
třídy na jedné plánované akci. Výjimku plánujeme u škol v přírodě tříd prvního stupně              
v měsíci květnu.  

● Na mimoškolní akce budeme preferovat smluvní zájezdovou dopravu, kde nám          
dopravce garantuje veškeré nutné hygienické podmínky. V případě přesunu smluvní          
zájezdovou dopravou žáci naší skupiny nemusí mít zakrytá ústa. 

● Na mimoškolní akce, zejména pořádající se v Hradci králové budeme využívat MHD.            
V MHD budou žáci dodržovat veškerá nařízení (MZ, KHS) zejména budou mít zakrytá             
ústa. 

● Každá mimoškolní akce bude zveřejněna v plánu školy (na našich www) a v EduPage              
minimálně 48 hodin před začátkem akce.  

● Škola omezí účast na sportovních či jiných soutěžích pořádaných v rámci soutěží            
škol. 

● Škola i nadále bude pořádat plavecký výcvik příslušných ročníků. Plavecká škola nám            
garantuje dodržování všech nutných hygienických opatření. 

 
2.5 Školní družina 

● Škola vzhledem k místním podmínkám nemůže navýšit počet oddělení. Škola vytvoří           
standardně 3 oddělení. Dle podaných přihlášek se budeme snažit vytvářet co           
nejméně smíšené skupiny. 

● Pro ranní provoz dle zjištěného zájmu můžeme otevřít dvě oddělení. Jedno oddělení            
bude určeno pouze pro žáky prvního ročníku, druhé pro žáky ostatních ročníků.  

● Odpolední koncovou družinu se budeme snažit nastavit dle došlých přihlášek a           
našich možností. Bohužel se zejména v závěrečném čase nevyhneme případnému          
míšení žáků z jiných oddělení. Naší snahou bude minimalizovat toto míšení žáků. 

 
2.6 Zájmové útvary - kroužky 

● Škola bude i nadále nabízet kroužky, které pořádá naše škola. 
● Nabídku kroužků budeme zaměřovat na úzkou skupinu tříd, budeme se snažit v            

jednotlivých kroužcích omezit míchání žáků z více tříd.  
● S ohledem na ekonomický provoz kroužků ale nelze zajistit kroužky pouze pro jednu             

třídu, k menšímu míšení žáků zde bude pravděpodobně docházet.  
● Je na zvážení každého zákonného zástupce, zda při takto nastavených podmínkách           

přihlásí žáka na uvedený kroužek. 
● Škola nebude nabízet kroužky od externích dodavatelů. 

 

2.7 Jídelna 
● Provoz jídelny se řídí zvláštním pokynem ředitele školy. 
● Při sestavování pokynu pro organizaci stravování se vycházelo z doporučení MŠMT,           

které se přizpůsobilo našim podmínkám. 
● V našich specifických podmínkách nelze vyloučit zejména střetávání žáků z jiných tříd            

při příchodu a odchodu na stravování. Případné setkávání žáků v těchto prostorách            
omezujeme sestavením pevného stravovacího harmonogramu pro jednotlivé třídy. 
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● Z důvodu zamezení dalšího míšení skupin je v tomto období omezen přednostní            
výdej stravy pro všechny žáky z dříve obvyklých důvodů. 

2.8 Kurz přípravy předškolních dětí 
● Škola bude i nadále pořádat kurz přípravy pro předškolní děti za zvýšených            

hygienických opatření. 
● Kurz bude pořádán v čase mimo výuku (po 16.00 hod).  
● Před a po lekci se provede patřičné hygienické ošetření prostor včetně odvětrání. 
● Bude zamezen vstup rodičům dětí, děti budeme vyzvedávat a předávat před školou. 

 

3 Základní pravidla k provádění úklidu 
● Před otevřením školy je uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech využívaných           

prostor. 
● Škola disponuje dostatečným množstvím dezinfekce, evidenci vede pan školník.  
● Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv           

virucidní aktivitou. Pracovníci se seznámí s návody k použití.  
● Pracovníci úklidu se seznámí s bezpečnostními listy a respektují bezpečnostní          

doporučení, používají OOP 
● Ředění dezinfekčních prostředků je prováděno v souladu s návodem uvedeným na           

etiketě dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení je nutné dezinfekci           
zopakovat.  

● Pracovníci úklidu jsou poučeni o nutnosti zvýšení frekvence dezinfekce ploch (s           
důrazem na místa dotyku rukou).  

● Toalety jsou vybaveny mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím           
dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky.  

● Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně. Vede se evidence úklidu.  
● Nádoby na dezinfekci s dávkovačem jsou umístěny před vstupem do školní jídelny,            

ve vchodu do školy, na WC a ve všech třídách. 
● Dezinfekční prostředky a mýdla na ruce jsou průběžně doplňovány.  
● Je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký            

počet lidí, je prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice            
a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách, zábradlí.)  

● Odpadkové koše uklízečky kontrolují průběžně; vyprázdněny musí být minimálně         
jednou denně.  

● Je zakázán suchý úklid.  

 

4 Postup školy v případě zjištění příznaků COVID 19 u žáka školy 
● Do školy je zakázán vstup žáků či jiných osob s příznaky onemocnění COVID 19: 

○ zvýšená teplota, horečka,  
○ dráždivý či opakovaný kašel,  
○ hustá zabarvená rýma,  
○ bolest v krku,  
○ bolest hlavy,  
○ bolesti svalů a kloubů,  
○ průjem či nevolnost, 
○ ztráta chuti a čichu. 
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● Škola nemá povinnost posuzovat míru jednotlivých příznaků. Škola při viditelném          
příznaku (i jednotlivém) u žáka bude postupovat následujícím způsobem: 

○ žáka izoluje do ředitelny školy, žák si nasadí ochrannou jednorázovou          
roušku, 

○ informuje se zákonný zástupce žáka, který musí zajistit neprodlený odchod          
žáka ze školy. 

● U chronicky nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel             
potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění. Po              
odevzdání lékařského potvrzení je dítěti umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení           
se odevzdává pouze jednou. 

4.1 Postup školy v případě zjištění příznaků COVID 19 u zaměstnance školy 
● 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.  

● Daný pracovník bude neprodleně konzultovat stav s praktickým lékařem. 

 

5 Postup školy v případě zjištění výskytu onemocnění COVID 19 u žáka či  
zaměstnance školy 

● 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. 

● 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 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. 

 

6 Distanční vzdělávání 
● 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 žáků alespoň jedné třídy. 

● Škola nemůže poskytovat distanční vzdělávání z rozhodnutí jiného orgánu (ředitel          
školy, zákonný zástupce žáka,...). V případě absence žáků škola pak postupuje           
obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole z rodinných či              
zdravotních důvodů. 

 
 
 
 
 
Mgr. Pavel Balda  
ředitel ZŠ 
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