
 

Manuál covid-19 
(dle aktualizace z 24. 8. 2020) 

 

 

1. Obecné informace k provozu školy 

• Škola zahájí svou činnost v plném rozsahu. 

• Od dětí a žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje mimořádné potvrzení 

o bezinfekčnosti. 

• Průběžné informace vzhledem ke covid-19 budou zveřejňovány na webových 

stránkách školy www.skolazelesice.cz (Úvodní stránka/Covid-19). 

• Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. 

• Pobyt zákonných zástupců a dalších osob je v prostorách školy omezen. Cizí příchozí si 

ihned po příchodu do budovy vydezinfikuje ruce a vstupuje s ochranou dýchacích cest. 

• Od 1. 9. 2020 se zavádějí plošná opatření prostřednictvím mimořádných opatření 

ministerstva zdravotnictví. O konkrétním znění bude vedení školy informováno 

prostřednictvím datové schránky. V případě konkrétních mimořádných situací 

spojených s covid-19 bude škola postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna 

aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území KHS nebo 

ministerstvem zdravotnictví. 

•  V závislosti na semaforu ministerstva zdravotnictví (2. stupeň pohotovosti - oranžová 

barva) zavede krajská hygienická stanice (KHS) povinnost nošení roušek ve společných 

prostorách škol a školských zařízení (s výjimkou mateřských škol). 

• V případě zpřísnění opatření budou vyžadovány roušky po spojení oddělení ŠD (po 15. 

hodině). 

• Škola je vybavena čisticími a dezinfekčními prostředky s virucidní aktivitou, 

bezkontaktním teploměrem a přiměřeným počtem roušek pro děti, žáky nebo 

zaměstnance školy s podezřením na covid-19. 

 

 

2. Hygienická pravidla 

• U vstupu do budovy školy, v každé učebně/ jídelně/ oddělení/ u tělocvičny je k dispozici 

dezinfekce rukou. 

• Každý příchozí je povinen si při vstupu vydezinfikovat ruce a následně dodržuje hygienu 

rukou po celou dobu pobytu ve škole. 

• Během dne se opakovaně provádí větrání učeben a ostatních prostor školy včetně 

šaten. 

• K osoušení rukou slouží jednorázové papírové ručníky, v MŠ textilní ručníky. 

• Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně. 

 

 

 



 
3. Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid-19 

Škola je povinna zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního 

onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 

odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví). 

• Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí a žáků příznaky infekčních 

onemocnění (např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, 

bolest hlavy, bolesti kloubů a svalů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale při jejich 

zjištění zvolí tento postup: 

▪ Příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a zákonný zástupce je 

přítomen – dítě/žák není vpuštěn do budovy školy. Odchází se zákonným 

zástupcem. 

▪ Příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a zákonný zástupce není 

přítomen – škola neprodleně informuje zákonného zástupce o nutnosti 

bezodkladného vyzvednutí dítěte/žáka ze školy.  

▪ Příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka ve škole – 

dítěti je poskytnuta rouška/žák si nasadí roušku a za dohledu pracovníka školy, 

který si chrání dýchací cesty rouškou, vyčká na vyzvednutí zákonným zástupcem 

v prostoru izolace (pro ZŠ jazyková učebna v přístavbě, pro MŠ spisovna 

v přístavbě). Současně je informován zákonný zástupce, který si dítě/žáka 

bezodkladně vyzvedne v zadní části areálu školy (vstup do přístavby). Pro účely 

izolace je k dispozici WC v suterénu přístavby. 

▪ Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, že má 

telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

• V případě pouhého podezření na výskyt nákazy Covid-19 ve škole škola sama KHS 

nekontaktuje. 

• Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-

19), opustí školu v co nejkratším čase s použitím roušky. 

• Dítěti/žákovi, případně zaměstnanci školy 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 potvrzuje praktický lékař). 

• V případě výskytu onemocnění covid-19 škola neprodleně informuje o následných 

krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání dětí 

a žáků zákonné zástupce a svého zřizovatele. 

 

4. Distanční vzdělávání 

• Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je znemožněna osobní 

přítomnost ve škole více než poloviny dětí/žáků alespoň jedné třídy nebo oddělení. 

Povinnost se vztahuje na základní školy a děti v mateřské škole, pro které je 

předškolní vzdělávání povinné. Prezenční výuka dotčených dětí a žáků přechází na 

výuku distančním způsobem. Ostatní děti a žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují 



 
v prezenčním vzdělávání. Žáci a děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, mají 

povinnost se distančně vzdělávat. Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání 

včetně hodnocení podmínkám dětí a žáků. V ostatních případech škola nemá 

povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. 

• Pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci školy, je možná domluva o vykonávání 

práce z jiného místa po dobu, kdy bude v karanténě. 

 

5. Školní stravování 

• Rozložení vydávání obědů v delším čase (rozfázované odchody na obědy). 

• Zvýšená hygiena a úklid. 

• Důraz na nutnost mytí rukou (dezinfekci) před odebráním stravy. 

• Samoobslužný výdej nebude povolen. 

• Pro výdej stravy cizím strávníkům jsou nastavena pravidla pro manipulaci 

s doneseným nádobím. 

 

6. Úplata za vzdělání a stravování 

• Pokud je určitému dítěti či žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se 

o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí. 

• Pokud dojde z rozhodnutí KHS nebo ministerstva zdravotnictví k uzavření školy, platí 

následující: 

▪ V mateřské škole stanoví ředitelka školy maximální výši úplaty poměrně 

poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo 

přerušení provozu více než 5 dnů, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje 

vzdělání distančním způsobem. 

▪ Analogicky se postupuje ve školní družině. 

 

7. Možné formy výuky v případě nařízení karantény 

• Prezenční výuka  

Počet dětí nebo žáků, kterým je nařízena karanténa, nepřekročí více jak 50 % účastníků 

konkrétní třídy, či oddělení – výuka těch, kteří zůstávají ve škole, pokračuje běžným 

způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distanční formou. 

 

• Smíšená výuka 

Počet dětí nebo žáků, kterým je nařízena karanténa, překročí více jak 50 % účastníků 

konkrétní třídy, či oddělení – výuka těch, kteří zůstávají ve škole, pokračuje běžným 

způsobem. Škola má povinnost poskytovat vzdělávání distanční formou. 

 

• Distanční výuka 

Pokud je zakázána přítomnost dětí/žáků ve škole alespoň jedné celé třídy, škola 

poskytuje pro tyto třídy vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní třídy se 

vzdělávají prezenčním způsobem.  

Pokud je zakázána přítomnost všech dětí/žáků, přechází na distanční výuku celá škola. 



 
 

 

Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak 

personálním a technickým možnostem školy. 

 

 

 

 

 

 

 

V Želešicích 27. 8. 2020 

 Mgr. Jana Cacková 

     ředitelka školy 
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