
Informace o provozu školy v souvislosti s výskytem COVID-19 

(zpracováno na základě „Manuálu“ MŠMT ze dne 17. 8. 2020 a jeho aktualizací) 

 

Od 1. 9. 2020 se ve škole nepředpokládá plošné nošení roušek, další pravidla mohou být 

v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS, příp. na celostátní 

úrovni MZd. 

 

Hygienická pravidla ve škole: 

- v prostorách školy jsou v každé učebně, u vstupu i na WC k dispozici prostředky 

k dezinfekci rukou 

- na dodržování hygieny rukou budou žáci opakovaně upozorňováni 

- škola bude dbát na časté větrání místností – krátkodobé a intenzivní, a to i během 

vyučování 

- úklidový personál provádí denně důkladný úklid všech místností vhodnými prostředky 

s virucidní aktivitou. Často používané povrchy nebo předměty se dezinfikují alespoň 

2x denně. 

- škola je vybavena bezkontaktním teploměrem a jednorázovými rouškami (v případě 

podezření na infekční onemocnění, včetně covid-19). 

- zákonní zástupci a cizí osoby vstupují do budovy školy jen výjimečně a vždy jen se 

souhlasem ředitele školy, provozní manažerky či pedagogů. Osoby s příznaky 

infekčního onemocnění nesmí do budovy školy vstupovat. 

- vedení školy průběžně sleduje republikový, resp. lokální vývoj situace v rámci 

systému semafor 

 

Postup v případě podezření na výskyt nákazy covid -19 

- škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19, 

proto neprodleně zajistí izolaci dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění 

od ostatních dětí, zajistí pro ně dohled zletilé fyzické osoby a kontaktuje zákonného 

zástupce. Toho upozorní na to, že má kontaktovat telefonicky praktického lékaře, 

který rozhodne o dalším postupu. 

 

Postup při výskytu onemocnění covid-19 u žáka nebo zaměstnance školy 

- školu zpravidla kontaktuje příslušná KHS, která škole sdělí další pokyny, případně 

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. 

 



Vzdělávání na dálku 

- v případě, že bude nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo 

opatřeními MZd znemožněna osobní přítomnost žáků ve škole, přejdou učitelé na 

formu smíšené či distanční výuky. O jejich způsobech budou žáci i zákonní zástupci 

včas informováni vedením školy i pedagogy. Pro tento účel bude ve škole připraven 

pokyn ředitele školy, jak mají pedagogičtí pracovníci postupovat. 

 

 

V Havířově 28. 8. 2020    Mgr. Pavla Slamečková, 

      ředitelka školy 

 


