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ZŠ Vinařská zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními 

předpisy.  

Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.   

Soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020/2021 nebudou MŠMT vyhlášeny, takže se jich nebudou 

účastnit ani žáci ze ZŠ Vinařská.   

Škola bude vhodným způsobem informovat o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech 

zaměstnance školy, žáky a jejich zákonné zástupce.  

V případě, že bude žák nemocen, zákonný zástupce toto oznámí co nejdříve třídnímu učiteli prostřednictvím 

Škola OnLine. 

Škola bude průběžně žákům i zaměstnancům školy zdůrazňovat zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je 

nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.  

Škola upozorní zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.  

Škola doporučuje, aby zákonní zástupci žáků omezili vstup do budovy. Škola umožní zákonným zástupcům 

vstup do budovy pouze v bezodkladných záležitostech - odvod nemocného či zraněného dítěte domů, 

konzultace s třídním učitelem apod. Do školy nebudou vpuštěny osoby doprovázející dítě na výuku nebo do 

školní družiny. 

Škola v průběhu školního roku zváží nutnost konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění školního 

vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí (např. kulturní a sportovní 

akce více tříd či škol) a pokud možno takové aktivity nekoná. Konání těchto aktivit nicméně není obecně 

zakázáno; s přihlédnutím k výše uvedenému je možné organizovat školní výlety, školy v přírodě, adaptační 

pobyty apod. (v závislosti na aktuální epidemiologické situaci podle „semaforu“ MZd; přičemž epidemiologická 

situace v době plánování (objednání) akce může být rozdílná s epidemiologickou situací v době konání akce).  

V tuto chvíli počítáme s pobytovými akcemi: EKO projekt Šumava (7. roč.), Zimní pobyt na horách (2. – 5 . roč.), 

Lyžařský kurz (6. - 9. roč.), sportovní soustředění (4.A, 5.A), školy v přírodě (přípr. roč., 1. – 5. roč.), Sportovně 

vzdělávací kurz (6. – 8. roč.) 

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 bude škola vždy povinna 

postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro 

dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd. 
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1. HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU  
U vstupu do školy, v každé učebně/jídelně/třídě/hygienickém zařízení, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky 

k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. Škola doporučuje, aby rodiče vybavili žáky kapesní dezinfekcí.  

V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně umyje ruce vodou a mýdlem v dávkovači, 

popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. 

Škola na nutnost takového postupu bude opakovaně upozorňovat. 

Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor 

školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně 

o přestávce i během vyučovací hodiny.  Žákům se zakazuje manipulovat s okny – toto provádí dospělá osoba. 

Ve škole je zajištěno bezpečné osoušení rukou – ručníky na jedno použití.  

Probíhá průběžné větrání šatních prostor – větrání provádí sektor úklidu. 

Vyprazdňování odpadkových košů a úklid/doplnění jednorázových ručníků, mýdel a dezinfekce je prováděno 

minimálně jednou denně nebo dle potřeby - provádí sektor úklidu. 

Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují. Úklid 

povrchů a ploch se provádí na mokro a použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají. 

Je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače 

světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či 

dezinfekce). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům - provádí sektor úklidu. 

Školní jídelna musí respektovat zásady správné výrobní a hygienické praxe při přípravě stravy. 
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1.1. Škola je vybavena:    
Čisticími a dezinfekčními prostředky – tak, aby nedošlo k jejich výpadku. Na koronavirus působí dezinfekční 

přípravky s virucidní aktivitou. Na etiketě přípravku by měla být uvedena účinná koncentrace dezinfekčního 

přípravku a čas působení.   

Dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou s virucidní aktivitou – za účelem jejich průběžného doplňování 

do dávkovačů.   

Bezkontaktním teploměrem – měření tělesné teploty žáků, popřípadě zaměstnanců školy v případě podezření 

na infekční onemocnění, včetně covid-19.  

Přiměřeným počtem roušek – žáky či zaměstnance školy s podezřením na výskyt covid19, záložní roušky pro 

případ povinného zavedení nošení roušek ve společných prostorech školy (pro případ zapomenutí nebo 

znehodnocení roušky žáka či zaměstnance školy).   

 

2. ORGANIZACE ŠKOLY V ZÁVISLOSTI NA SEMAFORU   
Vedení školy průběžně sleduje republikový, resp. lokální vývoj situace v rámci systému semafor.   

2.1. Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19   
Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňuje 

podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že 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 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 a při jejich 

zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:  

• příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy –žák není vpuštěn do budovy školy; v případě žáka 

za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,  

• příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či 

nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámí zákonnému zástupci neprodleně a informuje ho o nutnosti 

bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje podle 

následujícího bodu,   

• příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí 

roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od 

ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce žáka s ohledem na 

bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy 

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat 

praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.   

V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem. 
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Žákovi 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.    

 

2.2. Výskyt onemocnění COVID-19 u žáka  
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, že se ředitel školy 

dozví o výskytu onemocnění covid-19 dříve, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru 

hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS. 

  

Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o 

případné úpravě způsobu vzdělávání žáky, zákonné zástupce a svého zřizovatele.  

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 skupiny/třídy/oddělení/kurzu. 

Povinnost poskytovat tímto způsobem v daných situacích vzdělávání se vztahuje na základní školy, střední 

školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové 

zkoušky.  

Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky 

pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. 

Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny.   

• Žáci a studenti mají povinnost se distančně vzdělávat.  

• Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků. 

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje 

obdobně jako v běžné situaci, žáci nejsou přítomni ve škole. Doporučuje se však, pokud to organizační 

možnosti školy dovolí, udržovat alespoň částečně distanční vzdělávání dotčených žáků, a to na základě jejich 

dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky. 
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3. ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ  
Školní stravování se může poskytovat za níže uvedených doporučení, pokud nestanoví KHS nebo MZd jinak:  

• Škola zajistí hygienu a úklid podle pravidel stanovených výše.   

• Důraz na nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou při vstupu do školní jídelny.   

• Neumožní samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků. 

• Cizí strávníci musí mít pro konzumaci vyčleněný samostatný čas nebo oddělený prostor a po ukončení 

stravování musí být stoly a židle očištěny a dezinfikovány. Pro výdej stravy cizím strávníkům je nutné 

nastavit pravidla pro manipulaci s doneseným nádobím tak, aby nebyl ohrožen zdravotně nezávadný 

provoz školní jídelny. Cizím strávníků bude vyhrazen čas 11.00 – 11.35  

 

4. ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUBOVNA  
Školní družina a školní klubovna bude organizována tak, že v ní budou společně žáci z různých tříd. Zákonní 

zástupci (doprovod) nebudou vpuštěni do budovy při doprovázení nebo vyzvedávání žáka. Zpočátku nového 

školního roku bude v době od 6.00 do 7.55 žákům 1. ročníků pomáhat v prostoru šaten pedagogický 

zaměstnanec školy. 

4.1. Úplata za školní družinu  
• Ve školní družině stanoví ředitel školy úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení 

provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu.  

• Ředitel má podle školského zákona pravomoc rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty v závislosti 

na situaci i v jiných případech. 

 

    

5. ŽÁCI A PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI PŘIJÍŽDĚJÍCÍ ZE ZAHRANIČÍ  
Při příjezdu studentů či pedagogických pracovníků ze zahraničí se doporučuje řídit pravidly nastavenými 

semaforem, který stanoví seznam zemí podle míry rizika nákazy a pravidla z toho. 

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy 
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