Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského,
Kunčice pod Ondřejníkem

Organizační pokyn k zajištění ochrany zdraví při výuce základní a mateřské školy
od 11. května 2020 pro 9.roč

Na základě pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ochrana zdraví a provoz základních a
mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020 vydávám jménem ředitele školy tento
organizační pokyn. Tento organizační pokyn je závazný pro všechny zaměstnance školy, žáky školy i
ostatní osoby, kterých se výslovně týká. Všechny osoby, kterých se tento Organizační pokyn k
zajištění ochrany zdraví při výuce 9. ročníku od 11. května 2020 týká, jsou povinny se s jeho obsahem
důkladně obeznámit.
Tento organizační pokyn je platný a účinný ode dne vyhlášení a pozbývá platnosti okamžikem
odvolání mimořádného opatření Vládou České republiky.

I. Cesta žáka do školy a z ní
a. Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými
opatřeními. Žák je povinen zejména: - mít zakrytá ústa i nos ochrannými prostředky; - udržovat
odstup minimálně 2 metrů.

II. Příchod žáka ke škole
a. Žáci se nemohou před školou shromažďovat.
b. I před školou dodržují žáci odstupy minimálně 2 m.
c. Všichni žáci jsou povinni mít zakrytá ústa a nos.

III. Vstup žáků a zaměstnanců do budovy

a. Do budovy vstupují pouze žáci předním vchodem hl. budovy a zaměstnanci školy i ostatními
vchody. Vstup ostatních osob do budovy školy bez výslovného povolení ředitele školy nebo jeho
zástupce je zakázán.
b. Při prvním vstupu do školy předkládá žák čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového
infekčního onemocnění s výčtem rizikových faktorů. Tento formulář si žák může přinést s sebou (získá
ho z internetových stránek školy), popřípadě ho dostane u vstupu do školy, kde ho vyplní vlastní
propiskou zákonný zástupce žáka. Bez tohoto podpisu nemůže být umožněn vstup do budovy školy.
c. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách školy roušky (ochranu nosu a úst).
d. Každý žák je povinen mít s sebou minimálně 2 roušky (ochranu nosu a úst) na den a sáček, který
bude sloužit k odkládání těchto roušek.
e. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich neuposlechnutí je důvodem k
nevpuštění žáka do školy, např. nedostatečně nasazená rouška, nedostatečné dodržování odstupu 2
m.
f. Žáci vstupují do šaten jednotlivě. V šatně se přezují, odloží svrchní oděv a šatnu neprodleně opustí.
Žáci se v šatnách neshlukují.

IV. Pohyb žáků a zaměstnanců v budově školy
a. Žáci se mohou ve škole pohybovat jen ve vymezených prostorách, tj.: - v oblasti předního
vchodu a šaten; - v oblasti schodišť; - v oblasti toalet; - v oblasti učeben, a to:
b. žáci 9. ročníku ve své třídě 2. patra; na schodištích vedoucích do 2. patra. A dle pokynů
vyučujících na chodbě 2.patra, WC druhého patra. V učebnách jen výhradně na pokyn a pod
dohledem vyučujícího.
c. Při přesunech žáci dodržují bezpečnostní odstup, a to 2 metry, je-li to možné, minimálně
však 1,5 metru.
d. Při přesunech jsou žáci povinni nosit roušku (ochranu úst a nosu).
e. Toalety žáků jsou vybaveny pitnou vodou, tekutým mýdlem, dezinfekcí a jednorázovými
papírovými ručníky. Žák je povinen po použití toalety provést důkladnou hygienu rukou a
jejich dezinfekci.
f. Úklid toalet probíhá minimálně jedenkrát denně.
g. V každé učebně je k dispozici pitná voda, tekuté mýdlo, dezinfekce a jednorázové ručníky.
h. Osoby se ve škole neshlukují.
i. Žáci i zaměstnanci jsou ve škole přítomni jen po dobu nezbytně nutnou.

V. Pobyt žáků ve třídě a učebně
a. Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý žák použít dezinfekci na ruce.
b. Před aplikací dezinfekce si žák důkladně umyje ruce, a to minimálně 20 až 30 sekund. K tomu
použije vodu a tekuté mýdlo.
c. Žák se může účastnit výuky jen ve skupině, do které byl přidělen.
d. V učebně může být maximálně 15 žáků. Skupinu určuje ředitel školy, případně jeho zástupce.
Složení skupin žáků se stanoví předem a je po celou dobu do 30. 6. 2020 neměnné.

e. V průběhu pobytu ve třídě je doporučeno nosit roušku (ochranu úst a nosu). Pokud dochází k
bližšímu kontaktu, je zapotřebí nosit roušku (ochranu úst a nosu) vždy. Určí-li to vyučující, jsou žáci
povinni nosit roušku (ochranu úst a nosu) při všech aktivitách. Neuposlechnutí pokynu povede k
vyloučení žáka z přípravy po předchozím prokazatelném upozornění zákonného zástupce.
f. Při sejmutí žák roušku uloží do sáčku.
g. Žáci jsou ve třídě v minimálním odstupu 2 m (není-li to možné, tak alespoň 1,5 metru).
h. Po každé hodině si žáci umyjí a vydezinfikují ruce.
i. V každé třídě se musí větrat, a to minimálně 1 za hodinu po dobu 5 minut.
j. Všechny osoby přítomné ve škole jsou povinny dbát zvýšené hygieny (časté mytí rukou, častá
dezinfekce rukou, respirační hygiena apod.).

VI. Podezření na nákazu COVID-19
a. Pojme-li žák podezření, že některá z osob vykazuje příznaky nákazy COVID-19, neprodleně tuto
skutečnost sdělí vyučujícímu nebo kterémukoli zaměstnanci.
b. Pojme-li zaměstnanec podezření nebo dozví-li se, že některá z osob vykazuje příznaky nákazy
COVID-19, neprodleně tuto osobu izoluje od ostatních do vyhrazené místnosti (místnost inkluze a
čtenářského klubu). Ihned informuje vedoucího zaměstnance školy, který se bez zbytečného odkladu
obrátí na Krajskou hygienickou stanici a poradí se o dalším postupu.
c. Dojde-li k podezření na nákazu COVID-19, přesunou se žáci ihned do jiné učebny a vyčkají pokynů
Krajské hygienické stanice.
d. Izolovaná osoba setrvá v učebně inkluze a čtenářského klubu do okamžiku, než Krajská hygienická
stanice stanoví další postup.
e. Zakazuje se, aby osoba s příznaky dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům
COVID-19, tj. zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, či osoba s jinými příznaky
akutní infekce dýchacích cest vstoupila do školy.

VII. Základní pravidla pro provádění úklidu
a. Před znovuotevřením školy se provede důkladný úklid a dezinfekce všech využívaných prostor,
tedy všech společných prostor, učeben i toalet, a to bez ohledu na to, zda se tyto učebny budou
používat pro výuku, či ne. Rovněž se provede důkladný úklid a dezinfekce kabinetů.
b. Po odchodu skupiny ze třídy se provede důkladný úklid a dezinfekce všech ploch v učebně (s
důrazem na místa dotyku rukou).
c. Při čištění se používají přípravky s virucidní aktivitou, a to v účinné koncentraci a s časem působení
(minimálně podle normy EN14476 nebo DVV/RKI).
d. Při ředění čisticího prostředku a manipulaci s ním se důsledně dodržuje návod k použití.
e. Po uplynutí času působení je nutné dezinfekci zopakovat.
f. Zvýšenou pozornost je potřeba věnovat: - dezinfekci školních lavic, stolů a povrchů; - dezinfekci
klik, vodovodních baterií, klávesnic, dálkových ovladačů, telefonů, učebních pomůcek, podlah, WC
apod.
g. Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid.
h. Alespoň jedenkrát denně se provádí výsyp odpadkových košů. Vždy se používají jednorázové pytle
na odpadky.
i. Alespoň jedenkrát denně se provádí důkladný úklid toalet.

VIII. Rizikové skupiny osob
K rizikovým skupinám osob patří:
a. Osoba ve věku nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
b. Osoba s chronickým onemocněním plic (včetně středně závažného a závažného astmatu
bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
c. Osoba s onemocněním srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou
léčbou, např. s hypertenzí.
d. Osoba s poruchou imunitního systému, např.: - osoba při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV
apod.); - osoba při protinádorové léčbě, - osoba po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní
dřeně.
e. Osoba s těžkou obezitou (tedy s BMI nad 40 kg/m2). f. Osoba s farmakologicky léčeným diabetem
mellitu.
g. Osoba s chronickým onemocněním ledvin vyžadujícím dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu
funkce ledvin (dialýza).
h. Osoba s onemocněním jater.

Patří-li do rizikové skupiny zaměstnanec (tj. týká-li se ho alespoň jeden z výše uvedených bodů a-h v
kapitole VIII), popřípadě osoba, která s ním žije trvale v domácnosti, může ředitel školy na žádost
zaměstnance upravit způsob vykonávání pracovních povinností takovéhoto zaměstnance.

Patří-li do rizikové skupiny žák (tj. týká-li se ho alespoň jeden z výše uvedených bodů a-h v kapitole
VIII), popřípadě osoba, která s ním žije trvale v domácnosti, je povinen o této skutečnosti informovat
ředitele školy, popřípadě zvážit, zda se výuky v předmětném období zúčastní.

IX. Osobní ochranné pomůcky
a. V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví vzniká povinnost nosit roušky,
popřípadě jinou ochranu nosu a úst, občanům České republiky, a to i po dobu výkonu jejich práce
(tedy pokud místo práce není zároveň trvalé bydliště), není-li z tohoto pravidla udělena výjimka.
b. V daném případě se nejedná o prvek, který zaměstnanci přiděluje zaměstnavatel. Jedná se o
„osobní ochranný prostředek“, nikoli o „osobní ochranný pracovní prostředek“.
c. Neexistuje tedy povinnost zaměstnavatele vybavit zaměstnance rouškami či jiným ochranným
prostředkem dýchacích cest.
d. Škola však disponuje zásobou roušek či jiných ochranných prostředků nosu a úst pro případ
potřeby.

X. Provoz školní jídelny
Po dobu prezenční výuky bude možnost zajištění stravy (oběda) po ukončení výuky dle následujících
pravidel.
a. Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce a případně použije dezinfekci na ruce.
b. U výdejního okénka může přítomna pouze jedna skupina
c. Žáci si převezmou stravu , pití a příbor u výdejního okénka v odstupech 2m a u
samostatného stolu min.1,5m si odloží po dobu konzumace obědu roušku do svého sáčku
d. Na pokyn vyučujícího se odeberou k okénku s použitým nádobím v odstupech 2m a opouštějí
organizovaně pod dohledem vyučujícího jídelnu.
e. Zaměstnanci školy se mohou stravovat ve školní jídelně v rámci doprovodu své skupiny, kde
zároveň vykonávají nad žáky dohled.
f. Ostatní zaměstnanci , pokud se chtějí stravovat v rámci závodního stravování, si musí, tak
jako cizí strávníci, odebrat stravu do jídlonosičů mimo školní jídelnu.

XI. Provoz mateřské školy

Organizační pokyn k zajištění ochrany zdraví při výuce mateřské školy od 11. května 2020

Na základě pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ochrana zdraví a provoz základních a
mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020 vydávám jménem ředitele školy tento
organizační pokyn. Tento organizační pokyn je závazný pro všechny zaměstnance školy, děti i ostatní
osoby, kterých se výslovně týká. Všechny osoby, kterých se týká tento Organizační pokyn, pro
zajištění ochrany zdraví při výuce od 11. května 2020, jsou povinny se s jeho obsahem důkladně
obeznámit.
Tento organizační pokyn je platný a účinný ode dne vyhlášení a pozbývá platnosti okamžikem
odvolání mimořádného opatření Vládou České republiky.
A)
Cesta dítěte do mateřské školy a z ní
a) Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování
stanovená krizovými opatřeními, zejména:
b) Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
c) Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není
nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

B)

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

a)
Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit
případnou organizaci pohybu osob před školou. 
b)
Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými
opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
c)
Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu
C)
Ve třídě
a) Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce
vodou a tekutým mýdlem.
b) V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut)

D)
V prostorách mateřské školy


a)
b)
c)
d)

Doporučuji organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne
strávit venku v areálu MŠ. 
Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce a to
pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte). 
Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. 
Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy. Dle
místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen oddělený
prostor pro jednotlivé skupiny. 

E)
Podezření na nákazu COVID-19


a) Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní
infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
b) Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do
samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí
dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti pak umístit do jiné
místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý
zdravotní stav indisponovaného dítěte.
c) Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v
nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti pak je vhodné
umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky,
dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.
F)
Základní pravidla pro stravování


a) Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.
b) Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
c) Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická
pravidla.
G)
Základní pravidla pro provádění úklidu
a)
b)

Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými
papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. 
Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně. 

c)
d)
e)
f)
g)

h)

i)
j)

k)

l)

m)

Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, potřebné jsou např. při dopomoci s osobní
hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů atd. 
Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5
minut). 
Úklidový personál musí být informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě
průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů. 
Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci školy
nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně. 
Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být
prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové
myši). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům. 
Odpadkové koše musí být vyprázdněny alespoň jednou denně. 
Zvýšení frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou). 
Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv
virucidní aktivitou. Na etiketě je uvedena účinná koncentrace dezinfekčního
prostředku a čas působení (min. EN14476 nebo DVV/RKI). 
Ředění dezinfekčních prostředků musí být prováděno v souladu s návodem
uvedeným na etiketě dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení je nutné
dezinfekci zopakovat. 
Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci školních lavic, stolů a povrchů, jako
jsou např. kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební
pomůcky, čipové systémy, podlahy používaných prostor, WC apod. Po celou dobu
platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid. 
Zajistit dostupnost nádob na likvidaci odpadů bezpečným způsobem (vyjímatelné
jednorázové pytle).



H)
Osoby s rizikovými faktory
K rizikovým osobám patří:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s
dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např.
hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce
ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Patří-li do rizikové skupiny zaměstnanec (tj. týká-li se ho alespoň jeden z výše uvedených bodů a-h v
kapitole VIII), popřípadě osoba, která s ním žije trvale v domácnosti, může ředitel školy na žádost
zaměstnance upravit způsob vykonávání pracovních povinností takovéhoto zaměstnance.

Patří-li do rizikové skupiny žák (tj. týká-li se ho alespoň jeden z výše uvedených bodů a-h v kapitole
VIII), popřípadě osoba, která s ním žije trvale v domácnosti, je povinen o této skutečnosti informovat
ředitele školy, popřípadě zvážit, zda se výuky v předmětném období zúčastní.

CH)
Osobní ochranné pomůcky
a. V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví vzniká povinnost nosit roušky,
popřípadě jinou ochranu nosu a úst, občanům České republiky, a to i po dobu výkonu jejich práce
(tedy pokud místo práce není zároveň trvalé bydliště), není-li z tohoto pravidla udělena výjimka.
b. V daném případě se nejedná o prvek, který zaměstnanci přiděluje zaměstnavatel. Jedná se o
„osobní ochranný prostředek“, nikoli o „osobní ochranný pracovní prostředek“.
c. Neexistuje tedy povinnost zaměstnavatele vybavit zaměstnance rouškami či jiným ochranným
prostředkem dýchacích cest.

XII.
Závěrečná ustanovení
a. Platnost ostatních hygienických a pracovněprávních předpisů, nejsou-li v rozporu s tímto
nařízením, není nijak dotčena.
b. Tento pokyn je platný a účinný ode dne vyhlášení, tj. od 5. května 2020, a platí až do odvolání
mimořádného opatření Vládou České republiky.
c. Změny v tomto dokumentu lze provádět. O veškerých změnách budou dotčené osoby informovány
prostřednictvím změnového znění tohoto dokumentu.
d. Tento dokument vychází z metodiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ochrana zdraví a
provoz základních škol a mateřských škol pro období do konce školního roku 2019/2020, která je
zveřejněna na jeho webových stránkách. Dojde-li ke konfliktu ustanovení v tomto pokynu a v
uvedené metodice MŠMT, upřednostní se metodika MŠMT.

V Kunčicích pod Ondřejníkem 5. května 2020
Jaroslav Goj v. r. ředitel školy

