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Tento dodatek je sepsán v návaznosti na Manuál – 
 SOUBOR DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLE-
DEM KE COVID-19 PROVOZ A TESTOVÁNÍ, který vydalo MŠMT 17. 8. 2021.

OBECNÉ INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY 
 Na začátku školního roku škola aktualizuje kontakty na zákonné zástupce

dětí a zaměstnance školy (telefonní čísla a e-maily). 
Škola  na  úvodní  schůzce  s rodiči  (při  nepřítomnosti v  co  nejkratší  době
individuálně)  proti podpisu  informuje  o  stanovených  hygienických  a
protiepidemických pravidlech zákonné zástupce dětí. Zákonní zástupci jsou také
upozorněni na to, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy
vstoupit. 

 Škola  na  pedagogické  radě  a  následně  i  provozní  poradě  informuje
zaměstnance  školy  o  stanovených  hygienických  a  protiepidemických
pravidlech. 

 Dětem  jsou  průběžně  a  pravidelně  zdůrazňovány  zásady  osobní  a
respirační  hygieny,  tedy  že  je  nutné  kašlat  a  kýchat  nejlépe  do
jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit  a  následně si  umýt
ruce.

 Zákonní  zástupci  a  osoby  zmocněné k odvádění  dětí budou opakovaně
upozorňovány na to, že uvnitř budovy školy je omezen počet osob, které
v jednu chvíli přivádějí nebo odvádějí děti – max. 3 rodiny, přičemž jedno
dítě přivádí či odvádí jen 1 osoba. 



HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU 
 U  vstupu  do  budovy  je  k  dispozici  prostředek  k  dezinfekci  rukou  v

nádobách s dávkovačem. 
 Po příchodu do třídy 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. 

 Pravidelně, minimálně však 1 x za hodinu se v každé třídě větrá. 
 Děti si  po  umytí ruce  utřou  v  umývárně  do  svého  látkového  ručníku,

k dispozici jsou papírové utěrky pro zaměstnance a v prostoru umývárny u
ložnice.

  Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá minimálně 2x denně. 
 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,
případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají. 

 Je kladen důraz na dezinfekci  povrchů nebo předmětů, které používá větší
počet lidí  (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši,
baterie  u  umyvadel,  splachovadla,  tlačítka  u  zásobníků  mýdel  či
dezinfekce). 

 Úklidový  personál  je  informován  o  hygienických  zásadách  a  o  potřebě
čištění  a  dezinfekce  povrchů  a  předmětů  (na  poradách  a  v pracovní
náplni).

 Praní  prádla je 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  (lůžkoviny,
ručníky apod.) škola skladuje v obalech ve vyčleněném prostoru. 


