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Hygienická a protiepidemická opatření ve školním roce 2020/2021
Vstup do budovy školy a pohyb v budově
Vstup do budovy školy je v době od 7:30 do 15:40 hodin umožněn žákům, kteří se účastní výuky,
zaměstnancům školy, případně osobám, které se se souhlasem ředitele školy účastní vzdělávání žáků
(lektoři, odborníci z praxe, atd.). Zákonným zástupcům žáků a ostatním osobám (dále „cizí osoby“)
bude v tuto dobu vstup do budovy školy umožněn pouze za účelem vyřízení neodkladných záležitostí,
které vyžadují osobní přítomnost v budově školy a nelze je vyřídit za využití prostředků komunikace na
dálku, a to na dobu nezbytnou k vyřízení této záležitosti.
Pohyb cizích osob ve škole je omezen takto:
- Krátká nezbytná schůzka zákonného zástupce se žákem se uskuteční ve vstupní hale školy (žák bude
přivolán zaměstnancem školy).
- Schůzka cizí osoby se zaměstnancem se uskuteční ve vhodné místnosti, kterou určí tento
zaměstnanec tak, aby byl minimalizován kontakt s ostatními zaměstnanci a s žáky školy. Příslušný
zaměstnanec si osobu vyzvedne u vstupních dveří a doprovodí ji na určené místo.
- Cizím osobám vstupujícím do budovy za účelem doručení písemnosti nebo učinění ústního podání
bude umožněn přístup pouze do podatelny školy.
- Účastníci akce organizované jinou právnickou nebo fyzickou osobou, která využívá prostor školy na
základě smlouvy o pronájmu, mohou vstupovat pouze do prostor vymezených ke konání akce a na
dobu vymezenou pro konání akce. Tyto akce se mohou konat pouze v době od 15:40 hodin.
Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Žádáme zákonné zástupce žáků,
aby neposílali do školy žáky s příznaky infekčního onemocnění.
Žáci vstupují do školy vstupem přes šatny. Žákům je zakázáno se v šatnách shromažďovat. Po příchodu
do budovy školy žák neprodleně opustí prostor šaten.
Výuka bude organizována tak, aby byly přesuny žáků mezi učebnami a jejich pohyb po chodbách
minimalizovány na nezbytnou míru. Žáci jsou povinni omezit pohyb na chodbách a ve společných
prostorách na nezbytnou míru.
Při pohybu na chodbách, při návštěvě toalet a ve společných a venkovních prostorách se žáci pohybují
tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak mezi jednotlivci včetně zaměstnanců
školy.
Použití ochranných prostředků dýchacích cest se bude řídit aktuálními opatřeními ministerstva
zdravotnictví, případně krajské hygienické stanice. Pravidla v této oblasti mohou být zaváděna v
návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany
veřejného zdraví v tzv. semaforu.

Hygienická pravidla a standard úklidu
Hygiena rukou
U vstupu do vnitřních prostor školy, v jídelně, na hygienických zařízeních (toaletách) a na chodbě v
každém patře budovy školy je k dispozici umyvadlo s tekoucí pitnou vodou, mýdlo v dávkovači,
prostředek k dezinfekci rukou v nádobě s dávkovačem a jednorázové papírové ručníky pro bezpečné
osušení rukou. Prostředek k dezinfekci rukou v nádobě s dávkovačem je umístěn také v každé učebně
a u tělocvičny.
V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně umyje ruce mýdlem, popřípadě provede
dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
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Větrání
Dle aktuální potřeby se provádí pravidelné větrání všech používaných prostor školy.
-

-

-

Intenzivní vyvětrání učeben okny se provádí nejméně na začátku každé vyučovací hodiny.
(V případě potřeby bude krátké intenzivní vyvětrání provedeno také v průběhu hodiny). Vyvětrání
zajistí vyučující dané vyučovací hodiny.
Větrání tělocvičny je prováděno okny každou přestávku mezi vyučovacími hodinami. Větrání zajistí
vyučující dané hodiny TV.
Větrání v šatnách se provádí nejméně před příchodem žáků do školy, po zahájení vyučování a po
odchodu žáků ze školy po skončení vyučování. Větrání provádí určený zaměstnanec zajišťující úklid
těchto prostor.
Větrání hygienických zařízení (toalet) je prováděno okny po dobu každé přestávky mezi
vyučovacími hodinami.
Větrání kabinetů a kanceláří zajišťují dle potřeby a klimatických podmínek zaměstnanci školy
užívající tyto prostory.
Větrání na chodbách se provádí dle aktuální potřeby a klimatických podmínek nejméně před
příchodem žáků do školy, po zahájení vyučování a po provedení celkového úklidu školy. Větrání
zajišťuje určený zaměstnanec zajišťující úklid těchto prostor.

Úklid a dezinfekce povrchů
Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují.
Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.
Zvýšená pozornost je věnována dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet osob školní lavice, stoly, kliky, spínače světel, vodovodní baterie, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce,
klávesnice a počítačové myši, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky, zařízení toalet apod.
Pro čištění a dezinfekci budou používány dezinfekční prostředky, které působí virucidní aktivitou.

Školní stravování
V době výuky je žákům umožněno školní stravování.
Výdej obědů bude organizován tak, aby byl pokud možno minimalizován počet žáků v jídelně (rozdělení
výdeje na tři bloky).
Žákům se důrazně doporučuje, aby v jídelně v maximální možné míře minimalizovali kontakty se žáky
jiných tříd. Před odebráním stravy si každý žák důkladně umyje ruce mýdlem, popřípadě provede
dezinfekci rukou.
Žákům nebude umožněn samoobslužný výdej.

Postup při podezření onemocnění COVID-19
Při příznacích patrných při příchodu žáka do školy
a) Zletilý žák, nebo nezletilý žák za přítomnosti zákonného zástupce:
- žák není do školy vpuštěn.
b) Nezletilý žák bez přítomnosti zákonného zástupce:
- žákovi bude neprodleně poskytnuta rouška a bude umístěn do samostatné místnosti,
- bude kontaktován jeho zákonný zástupce, aby si žáka neprodleně vyzvedl,
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- do doby příchodu zákonného zástupce je nad žákem vykonáván dohled a je mu poskytnuta
potřebná péče,
- při péči (resp. dohledu) o nemocného nebo podezřelého z nákazy používá žák i osoba, která
o něj pečuje, osobní ochranné pomůcky.
Příznaky se vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole
a) Zletilý žák:
- žák opustí v nejkratším možném čase školu za současného použití roušky.
b) Nezletilý žák bez přítomnosti zákonného zástupce
- žákovi bude neprodleně poskytnuta rouška a bude umístěn do samostatné místnosti,
- bude kontaktován jeho zákonný zástupce, aby si žáka neprodleně vyzvedl,
- do doby příchodu zákonného zástupce je nad žákem vykonáván dohled a je mu poskytnuta
potřebná péče,
- při péči (resp. dohledu) o nemocného nebo podezřelého z nákazy používá žák i osoba, která
o něj pečuje, osobní ochranné pomůcky.
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka o tom, že má
telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
Při příznacích infekčního onemocnění u zaměstnance školy
- zaměstnanec školu nebo aktivitu v nejkratším možném čase opustí s použitím roušky a s
dodržením obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu COVID-19.
Žákovi (popřípadě 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 u žáka
praktický lékař pro děti a dorost, u zaměstnanců školy lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo
poskytovatel pracovně lékařských služeb.

Postup při výskytu onemocnění COVID-19
V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění COVID-19 u žáka nebo zaměstnance školy
dříve než KHS, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a
mladistvých příslušné KHS. Škola se při zavádění dalších opatření (karanténa apod.) řídí pokyny KHS.
Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a
o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky, zákonné zástupce nezletilých žáků a svého zřizovatele.

Distanční výuka
Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných
opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost více než poloviny žáků
alespoň jedné třídy ve škole. Na výuku distančním způsobem přechází prezenční výuka dotčených
žáků. Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.
- Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.
- Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků.

Platí do odvolání

Litovel 1. 9. 2020

Radim Lindner

