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PŘÍKAZ ŘEDITELE ŠKOLY K PROVOZU ŠKOLY  

VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19 
 

Č.j.:  115/21 Účinnost od: 1. 9. 2021 

Skartační znak: S5 

Počet příloh 1 
 

Změny: Změny jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást 

tohoto předpisu 
 

 

Úvodní ustanovení 
 

Pokyn ředitele školy byl vydán na základě manuálu MŠMT A MZČR o provozu školy ve školním roce 

2021/2022 vzhledem ke COVID-19 ze dne 17. 8. 2021. 

 

Příkaz v sobě zahrnuje: 

• Informativní části 

• Doporučující části 

• Závazné části (označené piktogramem §) vycházejících z platných právních předpisů, které 

v dané souvislosti považuje MŠMT za stěžejní 

 

 

Obecné informace k provozu školy 
• Od dětí se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. 

• Pravidla nošení ochranných prostředků dýchacích cest mohou být zaváděna v návaznosti na 

protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS, příp. na celostátní úrovni Ministerstva 

zdravotnictví (MZ). 

• Škola informuje o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech zaměstnance školy, 

děti a jejich zákonné zástupce – na třídní schůzce, emailem, na pedagogické a provozní poradě, 

v rámci průběžného poučení o bezpečnosti dětí. 

• Škola průběžně dětem i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny. 

• Zákonní zástupci dětí se uvnitř budovy školy zdržují po dobu nezbytně nutnou (předání dětí 

učitelce, nebo pověřené osobě). Vstupovat mohou rodiče pouze do šaten dětí. Zákonným 

zástupcům nově přijatých dětí bude v rámci adaptačního období umožněn vstup do tříd. Další 

pravidla omezení pohybu osob v budově školy mohou být zaváděna v návaznosti na 

protiepidemická opatření.  

• Konání aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při 

nich ke koncentraci vyššího počtu lidí (např. kulturní akce, sportovní akce, výlety…) bude škola 

organizovat v závislosti na aktuální epidemiologické situaci a na základě mimořádných opatření 

Ministerstva zdravotnictví nebo KHS. 
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§  V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola 

povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná 

opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd. 

 

 

• Škola umožní přítomnost třetích osob z organizace, která ve škole realizuje programy primární 

prevence, a to při dodržování aktuálně platných hygienických opatření. Dále umožní přítomnost 

pracovníkům PPP pro výkon jejich činnosti ve škole. 

 

Hygienická pravidla a standard úklidu 
• U vstupu do budovy školy, v každé třídě, jídelně a umývárně jsou k dispozici prostředky 

k dezinfekci rukou. 

• V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce 

teplou 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 

opakovaně upozorňuje. 

• Důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání tříd a ostatních využívaných 

prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Pokud je nutné použít nucenou ventilaci, 

je zajištěna její funkčnost a dostatečný výkon. Větrání tříd se provádí opakovaně, krátkodobě a 

intenzivně. 

• Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – nejlépe ručníky na jedno použití, případně osoušeči rukou, 

v mateřské škole lze používat také textilní ručníky. 

• Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně. 

• Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem dětí, během dne a po odchodu 

dětí ze školy. 

• Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně. 

• Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti a zaměstnanci školy 

pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro s použitím dezinfekce, koberce se vysávají. 

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

dveří, spínače světla, baterie u umyvadel…). Dezinfekce těchto povrchů a předmětů je prováděna 

několikrát denně. 

• Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce 

povrchů a předmětů. Přípravky jsou používány podle pokynů výrobce uvedené na etiketě 

(vhodnost pro povrch, typ působení, způsob aplikace, koncentrace atd.) 

• Praní prádla probíhá při dostatečně vysokých teplotách nad 60°C. Z důvodu minimalizace šíření 

viru vzduchem se použité prádlo neprotřepává, jeho třídění se provádí ve vyčleněné místnosti. 

Použité prádlo je ihned vypráno a usušeno v sušičce na prádlo.  

• Školní jídelna respektuje zásady správné výrobní a hygienické praxe. Mytí nádobí probíhá při 

dostatečně vysokých teplotách. Při ručním mytí je zajištěn finální oplach vodou o teplotě min. 

85°C. 

• Harmonogram úklidu a hygieny je popsán v pracovních náplních zaměstnanců. 

§    Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací      

      cesty, a to tak jak je uvedeno v aktuálně platném opatření MZd.   

 

Škola je vybavena: 

 

• Čistícími a dezinfekčními prostředky s virucidní aktivitou– tak, aby nedošlo k výpadku po 

spotřebování zásob.  
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• Dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou s virucidní aktivitou – za účelem jejich 

průběžného doplňování do dávkovačů. 

• Bezkontaktním teploměrem – pro měření tělesné teploty dětí, popřípadě zaměstnanců školy 

v případě podezření na infekční onemocnění, včetně covid-19. 

• Přiměřeným počtem roušek a respirátorů pro děti a zaměstnance školy pro případ povinného 

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

znehodnocení roušky dítěte či zaměstnance). Rodiče dětem donesou do MŠ 2 ks ochranných 

roušek v čistém igelitovém sáčku (pro případ potřeby). 

 

 

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, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro ně 

dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví). 

§ Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí 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 pozornost a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup: 

➢ příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěno do budovy 

školy, v případě dítěte za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce, 

➢ příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy a není přítomen zákonný 

zástupce dítěte – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat 

ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy, pokud toto není 

možné, postupuje se podle následujícího bodu, 

➢ příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte 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 dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte 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 

v případě dítěte. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné 

osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy. Prostor izolace je dobře udržovatelný a 

dezinfikovatelný, přirozeně větratelný oknem. Je vybaven dezinfekcí na ruce. Prostor není 

průchozí do jiné využívané místnosti, která je mimo izolační režim. Pro účely izolace je 

vytipována a v případě výskytu onemocnění označená samostatná toaleta, která se nachází 

v blízkosti izolační místnosti a ta nebude v době využití izolace používána dalšími osobami. 

• V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně 

považována hodnota do 37°C. 

• 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), 

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. 

§   Dítěti (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, 

které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), 
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je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (u dětí 

potvrzuje lékař pro děti a dorost, u zaměstnanců školy praktický lékař). 

 

Výskyt onemocnění covid-19 u dítěte nebo zaměstnance 
• 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.  

• 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. 

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

stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání dětí, zákonné zástupce nezletilých 

dětí a svého zřizovatele. 

§  Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo 

mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZ) 

nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny 

dětí alespoň jedné skupiny/třídy. Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání 

distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že 

chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto 

dětí z celé mateřské školy. Prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku distančním 

způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní děti, kterých se zákaz 

nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné 

skupiny. 

 

➢ Děti mateřských škol, pro které je předškolní vzdělávání povinné, je povinnost vzdělávat 

se distančně.  

➢ Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám dětí. 

 

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

pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomny ve škole. Doporučuje se 

však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, udržovat alespoň částečně distanční 

vzdělávání dotčených dětí, a to na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální 

podmínky. 

 

Zaměstnanci školy 
• Pokud je zaměstnanec školy v rizikové skupině, může podle svého uvážení pro svoji ochranu 

používat roušku či jinou ochranu nosu a úst s vyšším stupněm ochrany (škola má ochranné štíty 

pro zaměstnance). 

§ Pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci školy, je možné, aby po domluvě mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem (je-li to organizačně a provozně možné) vykonával práci 

z jiného místa po dobu, kdy bude v karanténě (např. distanční výuka, příprava podkladů k výuce 

apod.). V opačném případě je zaměstnanec v obdobné situaci jako v případě nemoci. 

➢ V případě pozitivního dítěte se povinná izolace kontaktů nevztahuje na zaměstnance školy. 

§  Pro ostatní pracovněprávní souvislosti platí ustanovení zákoníku práce.  

§  Podle aktuálně platného ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, osoby, které se vracejí 

ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy a na které se nevztahuje 

některá ze stanovených výjimek (pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným onemocněním 

covid-19 apod.), jsou po vstupu na území ČR povinny se nejdříve 5. den, resp. 10. den v případě 
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návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, nejpozději však 14. den, podrobit RT-PCR testu na 

stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně 

nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 

musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci.  

       §  Z hlediska pracovního práva samoizolace představuje jinou důležitou osobní překážku v práci na     

           straně zaměstnance podle § 199 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších     

           předpisů. Po dobu trvání této překážky v práci je zaměstnavatel povinen zaměstnanci   

          poskytnout nejméně ve stanoveném rozsahu pracovní volno, náhrada mzdy nebo platu ovšem  

          zaměstnanci v tomto případě nepřísluší. Umožňuje-li to zdravotní stav zaměstnance a povaha   

          vykonávané činnosti, může zaměstnavatel se zaměstnancem sjednat pro dobu povinné    

          samoizolace výkon práce zaměstnance z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele podle §317    

          zákoníku práce (tzv. home office). Výkon práce z jiného místa je možné pouze dohodnout, nelze  

          jej nařídit. 

      §  Povinné testování se týká všech zaměstnanců škol a  školských zařízení, ve kterých probíhá    

          screeningové testování dětí a žáků v nichž jsou stanovena pravidla mimořádným opatřením.   

          Netýká se zaměstnanců, kteří mají řádně ukončené očkování nebo prodělali onemocnění COVID-  

          19 a jsou v ochranné lhůtě. 

       

 

Školní stravování 
• Školní stravování se může poskytovat za níže uvedených doporučení, pokud nestanoví KHS 

nebo MZ jinak: 

➢ V rámci možností školy zajistit oddělení či co nejmenší kontakt různých skupin.  

➢ Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce. 

➢ Děti si samy jídlo a pití nebudou nabírat. Každé dítě bude mít svou porci na svém talíři 

(pro přídavky si děti chodí samy se svým talířkem a kuchařka porce vydává). 

➢ Při přípravě jídel a při vydávání budou dodržována ve zvýšené míře hygienická 

pravidla. 

➢ Prostory jídelny budou pravidelně dezinfikovány. 

➢ Personál školní kuchyně má při vydávání školních pokrmů nasazeny ochranné 

prostředky dýchacích cest, pokud to aktuálně platné mimořádné opatření MZd 

stanovuje. 

§    Vyzvedávat obědy nemohou zákonní zástupci ani třetí osoby, pokud jsou v izolaci  

      nebo v karanténě. Ve školní jídelně nesmí být více strávníků než je míst k sezení. 

 

Úplata za vzdělávání a stravování 
§   Pokud je určitému dítěti účastníkovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o 

jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí. 

§   Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZ dojde k uzavření školy, platí u škol a školských 

zařízení veřejných zřizovatelů následující: 

➢ V mateřských školách stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně poníženou 

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

než 5 dnů provozu, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním 

způsobem. 

§   Ředitel má podle školského zákona pravomoc rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty 

v závislosti na situaci i v jiných případech. 
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Kontakty 
Zvláštní ,,koronalinka“ MŠMT pro vedení škol a školských zařízení: 

• +420 771 139 410 

• +420 771 139 398 

 

Další kontakty na ,,koronalinku“ MŠMT: +420 770 158 757 

 

 

Kontakty na Krajské hygienické stanice: 

• V případě mimořádné situace v souvislosti s onemocněním covid-19 škola nebo školské zařízení 

kontaktuje odbor hygieny dětí a mladistvých místně příslušné krajské hygienické stanice, tj. 

příslušné územní pracoviště, dle místa sídla školy nebo školského zařízení. Seznam kontaktů je 

uveden na webových stránkách krajských hygienických stanic nebo lze užít níže uvedené 

kontaktní adresy: 

 

Hygienická stanice hl. m. Prahy: hdm@hygpraha.cz 

KHS Středočeského kraje: hdm@khsstc.cz 

 

Zrušující ustanovení 
 

Tento příkaz byl projednán na pedagogické a provozní poradě dne 26.8.2021 

 

Nabývá účinnosti dne 1. 9. 2021 

Nabývá platnosti dne 1. 9. 2021 

 

Ve Velkém Přítočně dne 25.8.2021 

 

 

 Kateřina Krejčí 

 Ředitelka školy 
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