
Manuál k provozu: 
aktualizace č. 1 ze dne 8. 9. 2020 

aktualizace č. 2 ze dne 18. 9. 2020 

Manuál vychází z doporučení MŠMT a dalších příslušných orgánů státní správy a aktuální 

epidemiologické situace. 

V současné době proto neměříme při vstupu do budovy teplotu a nevyžadujeme potvrzení 

o bezinfekčnosti. Aktivně tedy nevyhledáváme žáky s příznaky nákazy. 

Případné změny budou zveřejněny ve formě aktualizace uvedeného manuálu. 

Hygienická opatření dodržovaná na naší škole: 

o Žáci si při vstupu do budovy dezinfikují ruce. 

o V prostorách školy je od 18. 9. 2020 povinné mít zakryté dýchací cesty rouškou, a to i během 

vyučování.12 

o Ve všech třídách je k dispozici dezinfekce na ruce i na povrchy a jednorázové papírové utěrky. 

o Žák má povinnost si při vstupu do třídy vydezinfikovat ruce buď dezinfekčním prostředkem, nebo 

mýdlem a vodou. 

o Každý žák má možnost vydezinfikovat svoje místo, případně cokoliv, čeho se dotýká (klika u dveří, 

vypínač, klička okna). 

o Je zajištěno dostatečné větrání učeben. 

o Učitelé při vstupu do učebny dezinfikují katedru a kliky, kterých se dotýkají (dveře, okna, vypínače 

světel). 

o Společné prostory (lavičky na chodbách, toalety, zábradlí, automaty s občerstvením a kliky u dveří 

z vnější strany) jsou vždy v 1. VH, 3. VH a 8. VH vydezinfikovány. 

o Do školní jídelny jsou pouštěni žáci postupně, vždy tak, aby se netvořila fronta. Místa ve školní jídelně 

jsou pravidelně dezinfikována. 

o Ve školní jídelně mají žáci povinnost nosit roušku, pokud nesedí u stolu.3 

o Před vstupem do jídelny si žáci dezinfikují ruce.  

o Příbory, polévka, salát i nápoj jsou žákům distribuovány individuálně.  

Co dělat v případě podezření na covid-19 

Příznaky covid-19 

 dušnost/pocit ztíženého dýchání bez souvislosti s kašlem. 

 horečka trvající déle než dva dny. 

 suchý kašel. 

1) příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy 

NEZLETILÝ ŽÁK: zarouškujeme, izolujeme, změříme teplotu, voláme zákonného zástupce, vyplníme 

formulář 

ZLETILÝ ŽÁK: změříme teplotu, vyplníme formulář, pošleme domů 

 

 

                                                           
1 Za „roušky“ – ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) – se považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál 

nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. 
2 Opakované neuposlechnutí výzvy k nasazení ochrany dýchacích cest bude posuzováno jako hrubé porušení školního 

řádu. 
3 Opakované neuposlechnutí výzvy k nasazení ochrany dýchacích cest bude posuzováno jako hrubé porušení vnitřního 

řádu školní jídelny a může vést k vyloučení ze stravování. 



2) příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole 

 

NEZLETILÝ ŽÁK: zarouškujeme, izolujeme, změříme teplotu, voláme zákonného zástupce, vyplníme 

formulář 

ZLETILÝ ŽÁK: změříme teplotu, vyplníme formulář, pošleme domů 

Pokud praktický lékař povolí žákovi návrat do školy v běžném režimu, musí o tom být učiněn zápis 

ve studijním průkazu alespoň s podpisem zákonného zástupce žáka. 

 

VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA NEBO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY 

 
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 alespoň jedné skupiny/třídy. 

 
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. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny. 

 

V případě, že je nakažen menší počet žáků jedné třídy, probíhá prezenční výuka s tím, že nakažení žáci si 

látku doplní po návratu do školy. Absence se počítá stejně jako u jakéhokoli jiné nemoci. 
 

KONTAKT 

KHS Praha: 

Infolinka: 227 272 065 

Ústředí: 296 336 700 

Pobočka – centrum a Západ: 233 087 720 nebo 233 087 758 

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


