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Směrnice ředitele školy k organizaci a zabezpečení provozu školy ve 
školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19 

 
Č.j. ZSCL-Lada/669/20  

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR (dále jen MZd.) ze dne 21. 8. 2020 a 

pokynem MŠMT ze dne 17. 8. 2020 a s ohledem na konkrétní provozní podmínky ve školní budově stanovil 

ředitel níže uvedená pravidla provozu školy a školních aktivit platná od 1. 9. 2020 do odvolání.  

 

Obecné informace 

• Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti a škola nemá 

povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění. 

• Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky infekčního 

onemocnění nemohou do školy vstoupit. 

• Komunikačním kanálem pro předávání souvisejících informací je především školní informační systém 

Bakalář (připomínáme rodičům, žákům i zaměstnancům, aby zkontrolovali aktuálnost kontaktů v systému 

uvedených). 

• Škola zahajuje svou činnost ve školním roce 2020-2021 v plném rozsahu, bude pečlivě zvažovat konání 

akcí a aktivit, při nichž dochází ke koncentraci vyššího počtu osob.   

• V průběhu školního roku mohou být v závislosti na aktuální epidemiologické situaci (zejména tzv. 

semafor MZd.) vydána další pravidla či opatření. 

Základní principy chování ve škole 

• Skupinová izolace, eventuálně sociální distance.  

• Řádná respirační hygiena (tj. mytí rukou, kýchání a kašlání do jednorázového kapesníku a jeho následné 
vyhození do odpadu) a případně další opatření v závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených u 
příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor. Učitelé tyto zásady 
průběžně připomínají, o seznámení s pravidly bude proveden zápis do třídní knihy. 

• Vzhledem k tomu, že prostorové i výukové (rozvrhové) podmínky neumožňují zcela zajistit skupinovou 
izolaci jednotlivých tříd či výukových skupin, je prioritou dodržování respirační hygieny. Tedy osobní 
zodpovědnost každého žáka k sobě i druhým je základním předpokladem chování ve škole.  Projevem 
zodpovědného chování je také to, že osoby s příznaky infekčního onemocnění (zejména teplota, kašel, 
rýma) do budovy školy nevstoupí. 

• Škola za tímto účelem zajistí dezinfekční prostředky na ruce či mýdlo a rovněž intenzivnější větrání a 
úklid zejména toalet a míst či předmětů často a opakovaně používaných. V učebnách budou k dispozici 
dezinfekční prostředky k ošetření často užívaných povrchů, tyto prostředky však žáci nesmějí samostatně 
používat, pouze na pokyn a pod dohledem vyučujícího.   
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• Vyučující zajistí časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor, okny a nucenou 
ventilací. Větrání učeben, se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací 
hodiny. 

• Vstup do budovy školy je povolen žákovským vchodem pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

• Rodiče a cizích osoby, vstupují do budovy pouze ředitelským vchodem a jen v nejnutnějších případech, 
platí pro ně povinnost mít v budově roušku. 

• Žáci se v prostoru šaten budou pohybovat pokud možno jednotlivě, je zakázáno se v šatnách zdržovat, 
žáci se neprodleně přesunou do učebny dle svého rozvrhu na daný den. 

•  Je zakázaný pohyb mezi patry a pavilony, vyjma přesunů souvisejících s výukou. 

 
Pravidla chování žáků ve společných prostorách školy (za společné prostory jsou považovány vestibul a 

prostor šaten, chodby, haly, školní jídelna): 

- Žáci jsou povinni zdržovat se ve škole pouze po nezbytnou dobu dle svého denního rozvrhu, 

doporučuje se přicházet do budovy 10-15 minut před začátkem výuky a ve společných 

prostorách školy se zdržovat co nejméně. 

- V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně umyje ruce teplou vodou a 
mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou 
po celou dobu svého pobytu ve škole (dezinfekce je k dispozici u ředitelského vchodu, před 
vchodem do tělocvičny, do školní jídelny a v učebnách u umyvadel, mýdla jsou na toaletách).  

- Žáci se po příchodu do školy nezdržují v prostoru šaten déle než po nezbytně nutnou dobu, po 

odložení věcí do šatní skříňky (šatny) se ihned přesunou do učebny dané rozvrhem.  

- Po skončení výuky či dalších školních aktivit a činností (např. oběd, konzultace apod.) žáci opustí 

školu bez zbytečného odkladu. 

Stravování ve školní jídelně 

• Žákům se doporučuje před příchodem do školní jídelny umýt si ruce, před vchodem do prostor 

jídelny bude možno též použít dezinfekci. 

• Žákům se doporučuje při čekání na výdej jídel dodržovat odstup alespoň mezi žáky z různých tříd. 

Výdej obědů je umožněn v intervalu od 11.40 do 13.45 hod., dle rozpisu pro jednotlivé třídy. 

• Žáci si sedají ke stolům odděleně od žáků z jiných tříd. 

• Příbory budou předávány individuálně u výdeje jídla, společně se sklenicí na pití a doplňkem 

k obědu, pití  bude možno odebírat v připraveného bezdotykového zásobníku. 

• Do prostor školní jídelny je zakázán vstup těm žákům, kteří nemají v daném dni přihlášený oběd. 

• Cizím strávníků a odběr za nepřítomného žáka v první den nemoci je oběd vydáván pouze do 
jídlonosičů v čase 11.20 – 11.40 hod. 

• Žákům ZŠ a SŠ Klíč je umožněno stravování v čase od 13.45 do 14.15 hodin, po ukončení stravování 
musí být stoly a židle očištěny a dezinfikovány. 

• Vedoucí školní jídelny zajistí v průběhu dne opakovaně dezinfekci objednávkového terminálu. 
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Školní družiny 

• Provoz školní družiny je organizován tak, aby oddělení bylo tvořeno  žáky minimálního počtu 
předem daných tříd. 

• Aktivity jsou organizovány tak, aby se minimalizoval kontakt žáků z jednotlivých oddělení. 
 

Při podezření na možné příznaky COVID-19 

• V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy 

povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření 

vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd. 

• V případě zjištění příznaků infekčního onemocnění u žáka (jako je např. zvýšená teplota, horečka, 

kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu 

apod.), zajistí škola neprodleně jeho izolaci (místnost č.115 a WC 113) od ostatních a dohled zletilé 

fyzické osoby nad ním  a zároveň škola informuje o situaci zákonného zástupce žáka. Účelem je 

bezodkladné vyzvednutí dítěte.  

• Zákonný zástupce žáka je v případě výskytu příznaků povinen telefonicky kontaktoval svého 

praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.  

 
Výskyt onemocnění covid-19 u žáka nebo zaměstnance školy 

• Škola v tomto případě bude postupovat dle pokynů Krajské hygienické stanice a  neprodleně bude o 

vzniklé situaci a následných opatřeních či o úpravě způsobu vzdělávání informovat zaměstnance, 

žáky, zákonné zástupce a to prostřednictvím systému Bakaláři.  

• 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 jedné třídy, popř. 

studijní skupiny. 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.  

• Další informace a pravidla distančního vzdělávání jsou předmětem zvláštního předpisu – Směrnice 

ředitele školy k distančnímu vzdělávání. 

 

Tento dokument projednala a schválila pedagogická rada dne 27. 8. 2020 

V České Lípě dne 21. srpna 2020     PhDr. Radek Častulík, ředitel školy 

 

 

 

 

 

 


