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HYGIENICKÁ PRAVIDLA A PROVOZ ŠKOLY 

Základní hygienická pravidla stanovená MŠMT 

§ 1 Základní stanovená hygienická pravidla jsou: 

(1) Dodržování zásad osobní a provozní hygieny. 

(2) Skupinová izolace, popřípadě sociální distance. 

(3) Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti na 
protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti 
ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor zveřejňovaný MZd ČR - 
https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-epidemiologicka-situace-v-cr/ 

(4) Opakovaná edukace žáků i zaměstnanců školy. 

Provoz školy 

§ 2  

(1) Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.  

(2) Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy 
školy a pohybu osob před budovou školy.  

(3) Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách a studijních 
skupinách. 

§ 3  

https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-epidemiologicka-situace-v-cr/
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(1) Škola vhodným způsobem informuje o stanovených hygienických a protiepidemických 
pravidlech zaměstnance školy, žáky a jejich zákonné zástupce. 

(2) Škola průběžně žákům i zaměstnancům školy zdůrazňuje 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. 

(3) Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky 
infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. 

§ 4  

(1) Aktivity, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při 
nich ke koncentraci vyššího počtu lidí (např. kulturní a sportovní akce více tříd či škol) 
omezíme anebo nebudeme konat vůbec. 

(2) Soutěže a přehlídky se posunou až na jarní měsíce roku 2021 a jejich organizace bude 
přizpůsobena aktuální epidemiologické situaci. 

§ 5 V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 škola bude 
postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření 
vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd. 

Hygienická pravidla a organizace úklidu 

§ 6  

(1) U vstupu do budovy školy, v každé učebně, na každém pracovišti odborného výcviku 
v každém hygienickém zařízení, před jídelnou a před  tělocvičnou jsou k dispozici 
prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.  

(2) V co nejkratším čase po příchodu do budovy 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.  

(3) Často a intenzivně větráme učebny a ostatní využívané prostory školy: 
a) okny – čerstvým vzduchem – opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během 

vyučovací hodiny (v hodinách příslušní vyučující, během přestávek vyučující v předchozí 

a následující hodině, po dobu přestávek je nutný zvýšený dohled ze strany dohlížejícího 

učitele). 

b) pomocí vzduchotechniky větráme tělocvičnu a to každý pracovní den ráno před 

zahájením výuky (určená uklízečka) a během dne podle potřeby (vyučující TV). 

(4) K bezpečnému osoušení rukou používáme ručníky na jedno použití a osoušeče rukou. 

(5) Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.  

(6) Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem žáků do školy, po 
zahájení vyučování a po odchodu žáků ze školy po skončení vyučování (zajistí příslušná 
uklízečka).  

(7) Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.  

(8) Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy 
pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního 
přípravku, koberce se vysávají.  

(9) Je kladen důraz na dezinfekci (provádět ji podle konkrétních podmínek několikrát denně) 
povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, 
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klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel 
či dezinfekce). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům. Dezinfekci zajišťuje během 
dne stanovená uklízečka, dezinfekci klávesnic a počítačových myší zajišťuje po skončení 
hodiny příslušný vyučující. 

(10) Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce 
povrchů a předmětů.  

(11) Škola výslovně určí, kdo, kdy, kde, co a čím bude čistit a dezinfikovat. Přípravky je nezbytné 
používat podle pokynů výrobce uvedené na etiketě (vhodnost pro povrch, typ působení, 
způsob aplikace, koncentrace, kontaktní čas atd.).  

(12) Škola zajistí praní prádla při dostatečně vysokých teplotách nad 60 °C. Z důvodu 
minimalizace šíření viru vzduchem se použité prádlo neprotřepává, jeho třídění se provádí 
ve vyčleněné místnosti. Škola používá vhodné transportní obaly, které zabraňují 
kontaminaci okolí nečistotami. Obaly musí být vhodné k praní nebo omyvatelné a 
dezinfikovatelné nebo na jedno použití. Použité prádlo (ručníky apod.) škola skladuje v 
obalech ve vyčleněném prostoru. Nelze společně skladovat čisté a použité prádlo. 

(13) Školní jídelna musí respektovat zásady správné výrobní a hygienické praxe. Je důležité, aby 
se zajistilo mytí nádobí při dostatečně vysokých teplotách (mycí proces min. 60 °C). 

§ 7 Škola je vybavena:  

(1) Čisticími a dezinfekčními prostředky – tak, aby nedošlo k výpadku po spotřebování zásob. 
Na koronavirus působí dezinfekční přípravky s virucidní aktivitou. Na etiketě přípravku by 
měla být uvedena účinná koncentrace dezinfekčního přípravku a čas působení.  

(2) Dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou s virucidní aktivitou – za účelem jejich 
průběžného doplňování do dávkovačů.  

(3) Bezkontaktním teploměrem – měření tělesné teploty žáků, popřípadě zaměstnanců školy 
v případě podezření na infekční onemocnění, včetně covid-19.  

(4) Přiměřeným počtem roušek – pro žáky či zaměstnance školy s podezřením na výskyt 
covid-19, záložní roušky pro případ povinného zavedení nošení roušek ve společných 
prostorech školy.  

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid-19 

§ 8  

(1) Škola zajistí oddělení žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních žáků 
a zajistí pro něj dohled zletilé fyzické osoby (zástupci ředitele). 

(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 těmto příznakům 
věnujeme zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění postupujeme takto: 

a) Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy: 

1. Žák není vpuštěn do budovy školy – zajistí dohlížející vyučující. 

b) Příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole: 

1. Neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné 

místnosti (místnost 109) 

2. a současně informování zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na 

bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy (p. Kutrová). 

3. Zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy. 
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c) Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka 

nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne 

o dalším postupu (p. Kutrová) 

(3)  
a) V izolaci pobývá žák až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným 

zástupcem v případě nezletilého žáka.  

b) Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní 

pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.  

c) Prostor izolace je dobře udržovatelný a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný oknem. Je 

vybavený dezinfekcí na ruce. 

d) Pro účely izolace bude označena samostatná toaleta – WC učitelé 1. patro. V době 

využití izolace nebude používána dalšími osobami. 

§ 9 V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS 
nekontaktuje. 

§ 10 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. 

§ 11 Žákovi nebo 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. Potvrzení 
lékaře vybírá třídní učitel a odevzdává zástupcům ředitele školy. 

Výskyt onemocnění Covid-19 u žáka nebo zaměstnance školy 

§ 12  

(1) Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí 
epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne 
o protiepidemických opatřeních. 

(2) 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. 

§ 13  

(1) V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v 
rizikovém kontaktu. 

(2) O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření. 

§ 14 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. 

§ 15 Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem,  

(1) 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 
třídy/skupiny. 
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a) 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. 

b) Žáci a studenti mají povinnost se distančně vzdělávat. 

c) Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků. 

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

Zaměstnanci školy 

§ 16 Pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci školy,  

(1) je možné, aby po domluvě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem (je-li to organizačně a 
provozně možné) vykonával práci z jiného místa po dobu, kdy bude v karanténě (např. 
distanční výuka, příprava podkladů k výuce apod.); v tomto případě zaměstnanci přísluší 
plat (nebo mzda).  

(2) Pokud k dohodě nedojde, není povinností zaměstnance po dobu karantény práci vykonávat, 
protože v daném období je z pohledu právních předpisů v obdobné situaci jako v případě 
nemoci. 

§ 17 Pokud je zaměstnanec školy v rizikové skupině, může podle svého uvážení pro svoji ochranu 
používat roušku či jinou ochranu nosu a úst s vyšším stupněm ochrany nebo respirátor a 
zachovávat sociální distanci. 

Školní stravování 

§ 18 Zásady pro provoz školní jídelny jsou: 

(1) V rámci možností školy zajistit oddělení či co nejmenší kontakt různých skupin. Žáci 
dodržují bezpečné odstupy a obědová přestávka je rozdělena na 2 části: 

a) Žáci, kterým končí výuka v 13:00, přicházejí na oběd v 13:00. 

b) Žáci, kteří pokračují ve výuce v dalších hodinách, přicházejí na oběd v 13:15. 

c) Žáci, kteří mají odborný výcvik, přicházejí mimo obědovou přestávku 13:00 – 13:30. 

(2) Hygiena a úklid podle pravidel stanovených v předchozím textu.  

(3) Důraz na nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před odebráním stravy. 

(4) Neumožnit samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání 
samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty). 

(5) Cizí strávníci mají pro konzumaci vyčleněný samostatný čas a po ukončení stravování musí 
být stoly a židle očištěny a dezinfikovány.  

Studenti a pedagogičtí pracovníci přijíždějící ze zahraničí, cestování do zahraničí 

§ 19 Při příjezdu studentů či pedagogických pracovníků ze zahraničí se škola řídí pravidly 
nastavenými semaforem, který stanoví seznam zemí podle míry rizika nákazy a pravidla z 
toho vyplývající. 

§ 20 Cestování skupin žáků a zaměstnanců školy do zahraničí není omezeno, pokud mimořádné 
opatření nestanovuje jinak. Pro tyto aktivity platí semafor Ministerstva zdravotnictví a 
Ministerstva zahraniční věcí, který stanoví seznam zemí podle míry rizika nákazy a pravidla 
z toho vyplývající. 
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Praktické vyučování 

§ 21 Organizace a hygienická pravidla při praktickém vyučování se řídí pravidly provozu 
pracovišť, kde je praktické vyučování vykonáváno, u školních pracovišť se řídí touto přílohou.  

Organizace školy v závislosti na semaforu 

§ 22  

(1) Vedení školy průběžně sleduje republikový, resp. lokální vývoj situace v rámci systému 
semafor. 

(2) V případě změny situace podle systému semafor, popř. podle pokynů KHS budou přijata 
nová opatření formou dodatku, popř. pokynu ředitele školy. 



 

 

- 8 - 
 



 

 

- 9 - 

ZAJIŠTĚNÍ DISTANČNÍ VÝUKY 

Výukové materiály, úkoly a testy 

§ 23 K umístění výukových materiálů, úkolů a testů používáme systém kurzů v Moodle: 

(1) Každá třída má založen vlastní kurz, ve kterém jsou umístěny všechny předměty. 

(2) Třídní učitelé doplňují před 1. 9. v tomto kurzu pro třídu jednotlivé vyučovací předměty jako 
témata v kurzu. 

(3) Kurzy v Moodle používáme: 
a) pro podporu běžné výuky, 

b) pro žáky, kteří nemohou být ve škole z důvodu nemoci, karantény, 

c) k zajištění plošné distanční výuky. 

(4) V Moodle budou umístěny tak, aby zachytily podstatnou část výuky: 
a) Výukové materiály, jedná se o: 

1. Všechny elektronické výukové materiály (popř. odkazy na ně, pokud jsou ve 

speciálním kurzu v Moodle).  

2. U tištěných výukových materiálů, které mají žáci k dispozici (učebnice, testové sešity 

apod.) bude uveden seznam těchto materiálů. 

b) Úkoly: 

1. Do Moodlu zadáváme adekvátní úkoly (není nutné zadávat každý drobný úkol z každé 

hodiny). 

2. Budou mít výhradně formu Úkol (nikoliv Popisek apod.), aby se žákům zobrazily 

v kalendáři. 

3. Žádný jiný systém odevzdávání úkolů elektronickou cestou není přípustný. 

4. Každý úkol v Moodle musí být zadán jako úkol s hodnocením. 

c) Testy. 

1. Není nutné převést do Moodle všechny testy a písemné práce zadávané běžně 

v hodinách. 

(5) Tyto kurzy budeme naplňovat postupně tak, aby nejpozději v den, kdy proběhla vyučovací 
hodina, byly v kurzu příslušné výukové materiály, úkoly a testy, které s hodinou souvisí.  

(6) Svázání Moodle s jednotlivými hodinami: 
a) V třídní knize do poznámky zapíše vyučující u každé hodiny odkaz na probíranou látku v 

příslušných výukových materiálech v Moodle nebo v tištěných materiálech (učebnicích) 

tak, aby bylo žákovi jasné, co bylo obsahem hodiny a mohl si jej dohledat ve výukových 

materiálech, úkolech a testech nebo učebnici. 

b) Termíny písemných prací v hodinách zapisujeme do třídní knihy do sekce Domácí úkoly. 

Je nezbytné tyto písemné práce a testy psané v hodinách přesně popsat: 

1. Datum 

2. Rozsah učiva v sešitu – hodiny od – do, témata od – do 

3. Rozsah učiva ve výukových materiálech – stránky od – do, témata od – do 

(7) Práce s úkoly v Moodle: 
a) Každé zadání pro žáky musí být zcela jednoznačné, aby žáci věděli: 

1. co mají dělat, 

2. dokdy 

3. a jak bude úkol hodnocen.                                                                                                      
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b) Starší příspěvky nemažeme a neskrýváme. 

c) Všechny termínované úkoly musí být ohodnoceny nejpozději do konce následujícího 

týdne po termínu odevzdání. 

d) U odevzdaných prací je nezbytné provést rozbor konkrétních nedostatků: 

1. v rámci běžné a online výuky, 

2. nebo v rámci hodnocení úkolu v Moodle. 

Plošná distanční výuka 

§ 24 Plošná distanční výuka bude zahájena: 

(1) Pokud bude celá škola v karanténě pro celou školu. 

(2) V případě třídy/tříd v karanténě pro příslušné třídy. 

§ 25 Tato výuka bude mít 2 podoby: 

(1) Využití výukových materiálů, úkolů a testů v Moodle: 
a) Všem třídám (studijních i učebních oborů) ve všech předmětech zadáváme práci na 

týden. 

b) Týdny a dny, kdy je teorie a kdy odborný výcvik, do doby, než se vrátí žáci do školy, nejsou 

rozlišeny. V každém týdnu je jak teorie, tak odborný výcvik v polovičním rozsahu. 

c) Týden začíná vždy 1. pracovním dnem příslušného týdne a končí posledním pracovním 

dnem toho týdne. 

d) Každý týden bude v moodle v každém předmětu označený stejným popiskem. 

e) Úkoly na další týden budou zadané do posledního pracovního dne předchozího týdne. 

Žáci si v první pracovní den ráno otevřou moodle a u všech předmětů jim bude jasné, co 

mají tento týden dělat. 

f) Úkoly budou mít termín dokončení do konce posledního pracovního dne týdne, na který 

jsou zadané. 

g) To vše platí i pro předměty, kde probíhá online výuka. U těchto předmětů učitelé 

přiměřeně sníží množství požadavků, protože se potkávají s žáky online. 

(2) Online vysílání vyučovacích hodin: 
a) K online přenosu výuky využíváme systém MS Teams. 

b) Odkazy na online výuku budou umístěny v Moodle v kurzu vytvořeném pro každou třídu. 

c) Vyučující využívají pro výuku společný účet ucitel@office365.sirava.cz. 

d) Výuka probíhá podle rozvrhu hodin. 

e) Průběh vyučovací hodiny: 

1. Do třídní knihy zapisujeme číslo hodiny, téma a absenci jako u standardní hodiny. 

2. V hodině zapínáme mikrofon i kameru, aby žáci viděli, s kým mluví. To platí i v případě, 

že promítáme obrazovku. 

3. Snažíme se o to, aby kameru a mikrofon používali i žáci. Vypnutý mikrofon na straně 

žáků je vhodný pouze při případných technických problémech (pískání apod.) 

4. Reagujeme jak na vyřčené dotazy, tak důsledně i na otázky napsané v chatu. 

f) Pokud jsou úkoly zadány a termínovány při videokonferenci, musí být uvedeny i v 

Moodle. 

§ 26  

(1) Množství učiva během plošné distanční výuky: 
a) Učivo zadáváme podle ŠVP v přiměřeném rozsahu. 

mailto:ucitel@office365.sirava.cz
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b) Obsah učiva redukujeme především v předmětech, které nesouvisí s MZ a ZZ 

u závěrečných ročníků. 

c) TU, popř. zástupce TU, je garantem přiměřenosti rozsahu. Zjišťuje a posuzuje rozsah 

úkolů, navrhuje vyučujícím, popř. vedení školy jejich změny. 

d) Učitelé se vrací k probranému učivu. 

 
 

 

 

V Přerově 28. 8. 2020 

 

 

 

 

 Ing. Martin Kovář 

 ředitel školy 


