
Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10/2557,
příspěvková organizace, 702 00 Ostrava

PRAVIDLA  K OCHRANĚ ZDRAVÍ A PROVOZU
ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID - 19.

Aktualizace (modře vyznačené body) s datem účinnosti 10. 9. 2020

Vypracovala: Mgr. Lenka Lednická, ředitelka školy.

Pravidla budou aktualizována dle pokynů MŠMT a dle dalších pravidel v návaznosti na
protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti veřejného
zdraví, v návaznosti na protiepidemická opatření stanovená KHS MSK, příp. na celostátní
úrovni MZd. Aktuální informace budou vždy zveřejněny na webových stránkách školy a na
nástěnce ve vestibulu školy. V případě nutnosti budou zákonní zástupci žáků informováni
prostřednictvím e-mailu, v krajním případě telefonicky. Pro tyto účely je nutno aktualizovat
všechny kontakty na zákonné zástupce prostřednictvím třídních učitelů.

Obecná ustanovení

V souladu se souborem hygienických pokynů “Provoz škol a školských zařízení ve školním
roce 2020/2021 vzhledem ke COVID - 19” pro ZŠ vydané dne 24. srpna 2020.

Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky základních škol vzhledem ke
COVID - 19, vychází z podkladů Ministerstva zdravotnictví ČR.

V případě nezletilých žáků platí, že v rozhodných situacích, které se týkají jejich práv a
povinností, je důležité vedle komunikace s nezletilým žákem komunikovat také s jeho
zákonným zástupcem.

Tento materiál stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší od standardních podmínek
vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů či jsou nad
jejich rámec.
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Základní hygienická pravidla stanovená MZd ČR

1. Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.
2. Skupinová izolace, event. sociální distance.
3. Ochrana úst a nosu není vyžadována, je nutné dodržovat řádnou respirační

hygienu v závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného
stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví - semafor (viz příloha č.2).

4. Opakovaná edukace
5. Při realizaci konkrétních protiepidemických opatření má kompetence jak škola či

školské zařízení, tak místně příslušná KHS.
a. škola a školské zařízení zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci

rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští
do budovy nemocné osoby atp.

b. Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem
na aktuální situaci a místní podmínky, např. nařizuje ohniskovou dezinfekci,
izolaci, karanténu, lékařský dohled, zvýšený zdravotnický dozor, krytí úst a
nosu, provádění zdravotního filtru apod.

Vstup do budovy školy, pohyb po škole a ve třídě, odchod z budovy
školy

1. Od žáků není vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti.
2. Od 1. září 2020 není plošná povinnost nosit roušky. Škola nicméně

doporučuje, aby každý žák měl v aktovce uloženou minimálně jednu roušku
pro případ, že by došlo ke zhoršení zdravotního stavu či onemocnění COVID -
19, zároveň doporučujeme, aby zákonní zástupci při návštěvě školy používali
roušku.

3. První školní den mají do školy přístup pouze doprovázející osoby prvňáčků, kteří
zůstávají ve škole i na následné třídní schůzky. Zároveň mohou do budovy vstoupit i
zákonní zástupci nových žáků. Všem zúčastněným rodičům doporučujeme nošení
roušky či jiné ochranné pomůcky dýchacích cest po dobu setrvání ve školní budově.

4. Třídní schůzky 3. 9. 2020 proběhnou ve škole v 16:00 hod a doporučujeme všem
zákonným zástupcům nasazení roušky či jiné ochranné pomůcky po dobu setrvání
ve školní budově.

5. Vstup do budovy školy od 4. 9. je umožněn pouze žákům. Žáky prvních tříd si
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budou vyzvedávat třídní učitelé od 2. 9. do 11. 9. v 7:45 před budovou školy. Žáky
prvních ročníků, kteří nenavštěvují školní družinu, předají vyučující před školou
rodičům po ukončení vyučování. Zákonným zástupcům je povolen vstup do školy
pouze za účelem vyřízení administrativních záležitostí na sekretariátě školy, a to v
době od 7:30 - 9:00 a od 14:00 - 15:30 hod. Výjimku tvoří pouze zákonní zástupci
žáků prvních tříd.

6. Upozorňujeme zaměstnance školy a zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky
infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

7. Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou však projevem
chronického onemocnění (astma), včetně onemocnění alergického (rýma, kašel), je
umožněn vstup do základní školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční
nemocí.

8. Žáci si myjí ruce mýdlem a používají dezinfekci po příchodu do třídy, při jakémkoliv
opuštění třídy a návratu zpět, při změně učebny. K osušení rukou slouží
jednorázové papírové ručníky. Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická
pravidla.

9. V každé třídě je nezbytné pravidelné větrání.
10.Pohyb na chodbách během přestávek je omezen na nutné přechody mezi

učebnami a návštěvy toalet.
11. Školní bufet je do odvolání uzavřen.
12.Žáci opouští budovu školy po ukončení vyučování bez zbytečných prodlev.
13.Při vstupu do školy si žáci, zaměstnanci i případné návštěvy musí

dezinfikovat ruce.
14.Návštěvám bude vstup do budovy školy umožněn pouze po předchozí

domluvě (písemné či ústní) a se zakrytými ústy a nosem.
15.Každý žák bude vybaven při vstupu do školy dvěma rouškami, přičemž jedna

bude uložena ve školním batohu v igelitovém sáčku.
16.Po vstupu do třídy a následném umytí rukou si žáci roušku mohou sundat.
17.Při vstupu do společných prostor školy (chodba, schodiště, toalety) budou

mít žáci i zaměstnanci nasazenou roušku.
18.Žáci budou omezovat svůj pobyt ve společných prostorách na minimum.
19. Pedagogové mající dozor budou dohlížet na dodržování výše uvedených

pravidel.

Provoz školní družiny

1. Provoz školní družiny není omezen. Zákonní zástupci nebudou vpuštěni do budovy
školy a budou na své děti čekat před školou. Výjimku tvoří bod 2 a 6 o provozu
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školní družiny.
2. Doporučujeme zákonným zástupcům, aby svým dětem do ranní družiny nasadili

roušku. Od 1. 9. 2020 do 11. 9. 2020 je umožněn přístup do ranní družiny
zákonným zástupcům prvňáčků. Všem zákonným zástupcům doporučujeme
nasazení roušky či jiné ochranné pomůcky po dobu setrvání ve školní budově.

3. Pokud je určitému žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o
jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata za školní družinu se hradí.

4. Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí, že ve
školní družině stanoví ředitel školy úplatu poměrně poníženou podle délky omezení
nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů
provozu.

5. V době od  14:00 - 15:00 probíhá v družině řízená činnost, prosíme o vyzvedávání
dětí mimo tento čas (viz řád ŠD).

6. Žáci 3. a 4. tříd budou odcházet z družiny sami na základě vyplněné propustky
či “družínku” (viz příloha č. 1)  před hlavní vchod školy.

7. Žáci 1. a 2. tříd budou odcházet z družiny v doprovodu paní asistentky na
základě vyplněné propustky či “družínku” (viz příloha č. 1) na recepci školy.
Žádáme rodiče, aby nevstupovali do prostor recepce a po zazvonění již čekali
venku.

Provoz mateřské školy

Provoz mateřské školy 2020/2021

1. Provoz mateřské školy je zajištěn bez omezení. Od 1. září 2020 není plošná

povinnost nosit roušky.

2. Doporučujeme dodržování bezpečné vzdálenosti ve vstupním prostoru a v šatnách

mateřské školy.

3. Od dětí není vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti.

4. Třídní schůzky proběhnou ve třídách po domluvě s třídními učiteli v týdnu od 7.9..

Opět se doporučuje všem zákonným zástupcům nasazení roušky či jiné ochranné

pomůcky po dobu setrvání ve třídě a prostorách mateřské školy.

5. Upozorňujeme zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí, že osoby se zjevnými

příznaky infekčního onemocnění nebudou do mateřské školy vpuštěny.
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6. Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou však projevem

chronického onemocnění (astma), včetně onemocnění alergického (rýma, kašel), je

umožněn vstup do mateřské školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční

nemocí.

7. Děti si myjí ruce mýdlem po příchodu do třídy a při opuštění třídy a návratu zpět. K

osušení rukou slouží jednorázové papírové ručníky.

8. V každé třídě a šatních prostorách je nezbytné často větrat.

9. Úklid a dezinfekce hygienických zařízení je prováděn vícekrát denně

10.Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti pohybují. Úklid

povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku.

Koberce se pravidelně vysávají.

11. Děti a jejich zákonní zástupci opouští budovu mateřské školy po ukončení bez

zbytečných prodlev.

12.Mateřská škola má 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 je realizována s ohledem na podmínky

mateřské školy pro distanční vzdělávání.

13.Mateřská škola požaduje, aby každé dítě mělo v šatně uloženou minimálně

jednu roušku v igelitovém podepsaném sáčku pro případ, že by došlo ke

zhoršení zdravotního stavu či onemocnění Covid 19

14.Zároveň požadujeme, aby zákonní zástupci při návštěvě mateřské školy

používali roušku a zdržovali se v šatních prostorách pouze po nezbytně

dlouhou dobu.

15.U vstupu do budovy a tříd jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v

nádobách s dávkovačem. Děti a rodiče po příchodu do MŠ použijí tento

přípravek a během dne dodržují pravidelné umývání rukou dezinfekčním

mýdlem v koupelnách jednotlivých tříd.

16.Vyzvedávání dětí bude možné pouze mezi 12:00-12:15 (třída Včela a třída
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Liška), mezi 12:15 – 12:30 (třídy Motýl, Ježek, Myška, Krtek) a odpoledne od

14:15 do 16:00 na třídě Včelka, od 14:15 do 16:15 na třídě Liška a od 14:30 do

16:30 na ostatních třídách. V jiný čas rodiče nemohou do budovy MŠ vstoupit.

17.V případě, že se během dne u dítěte objeví příznaky infekčního onemocnění,

dítě je pod dohledem pověřené osoby, umístěno do karanténní místnosti a

rodiče jsou okamžitě vyzváni k vyzvednutí dítěte z MŠ. Karanténní místnost a

prostory třídy jsou následně ošetřeny dezinfekčními prostředky.

18.Výdej jídla dětem probíhá pod přísnými hygienickými pravidly, dětem je

servírován hotový pokrm včetně svačin, děti se nepodílí na přípravě.

Provoz školní jídelny

1. Provoz školní jídelny není omezen. Ve školní jídelně budou vytvořeny sektory pro
jednotlivé třídy, žáci (třídy) budou docházet na obědy dle časového rozvrhu, který
bude vyvěšen na dveřích do školní jídelny.

2. Denně se provádí důkladný úklid a dezinfekce ve všech prostorách školní jídelny.
3. Dozor ve školní jídelně bude dohlížet na mytí rukou žáků a používání dezinfekce. K

osušení rukou slouží jednorázové papírové ručníky.
4. Nebude umožněn samoobslužný výdej (tj. odebírání příborů z hromadných

zásobníků, tácků, nápojů).
5. Cizí strávníci a rodiče žáků budou mít možnost  odebrat stravu do jídlonosičů pouze

v době od 10:45 do 11:00 hod.
6. Po ukončení výdeje cizím strávníkům budou prostory jídelny dezinfikovány tak, aby

nebyl ohrožen zdravotně nezávadný provoz školní jídelny.
7. Upozorňujeme zaměstnance školní jídelny, školy, zákonné zástupce dětí, cizí

strávníky, že osoby se zjevnými příznaky infekčního onemocnění nebudou do
jídelny vpuštěny.

8. Provoz ve školní jídelně se bude řídit aktuálním provozním řádem školní jídelny,
který bude v případě změn aktualizován a je k nahlédnutí na webových stránkách
školy.

9. Pohyb po jídelně mimo konzumaci jídla bude pouze s rouškou.

Úklid a dezinfekce ve všech prostorách školy
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1. Průběžně se provádí dezinfekce hygienických zařízení a často používaných
povrchů, předmětů, klik dveří, světelných spínačů, klávesnic, baterií u umyvadel,
splachovadel, tlačítek u zásobníků na mýdlo apod.

2. Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se pohybují žáci a
zaměstnanci školy.

3. Úklid všech prostor školy se provádí v souladu s aktuálními pokyny KHS a MŠMT,
které jsou volně přístupné na jejich webových stránkách.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

1. 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 nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od
ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona
o ochraně veřejného zdraví).

2. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků 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 míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit
tento postup:

A. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do
budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen
jeho zákonný zástupce,

B. příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen
zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit
zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného
vyzvednutí ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího
bodu,

C. příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka 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 k informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka
s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy,

D. ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že
má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším
postupu.
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3. V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným
zástupcem. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné
osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy. Prostor izolace musí být dobře
udržovatelný a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný oknem. Je ideální, pokud je tento
prostor vybavený umyvadlem na mytí rukou s přívodem tekoucí teplé a studené pitné vody,
včetně vybavení mýdlem v dávkovači, zásobníkem na jednorázové ručníky a dezinfekcí na
ruce. Prostor nesmí být průchozí do jiné využívané místnosti, která je mimo izolační režim.
Pro účely izolace by měla být vytipovaná a označená samostatná toaleta, která se nachází v
blízkosti izolační místnosti a ta nemá být v době využití izolace používána dalšími osobami.

4. V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu
obecně považována hodnota do 37 °C.

5. V případě pouhého podezření na výskyt nákazy COVID-19 škola sama KHS kontaktuje.

6. 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.

7. Žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění,
které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel),
je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

8. 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.

9. Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy
stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky, zákonné zástupce
nezletilých žáků a svého zřizovatele.

10. 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/oddělení/kurzu. Povinnost poskytovat tímto
způsobem v daných situacích vzdělávání se vztahuje na základní školy. 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.

A. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.
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B. Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání podmínkám žáků, včetně hodnocení.

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem.
Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole.

Závěrečná ustanovení

Pravidla jsou závazná pro žáky, zákonné zástupce a zaměstnance školy.

V Ostravě dne 31. 8. 2020
V Ostravě dne 9. 9. 2020

Mgr. Lenka Lednická
....................................
Mgr. Lenka Lednická
ředitelka školy

Příloha č. 1 - Propustka ŠD
Příloha č. 2 - Stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví
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Příloha č. 1

PROPUSTKA ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Můj syn – dcera: ………………………………………………………………………………,
odchází v ………………..hod.

Dne………………………………………celý týden/………………………………..

Od výše uvedené hodiny přebírám za svého syna/ svou dceru zodpovědnost.
Syn/ dcera odchází před budovu školy hlavním vchodem.

V Ostravě dne……………………Podpis zákonného zástupce:....................................

Příloha č. 2
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