
 

 
 

   

Čj.: SŠSPOL04/2020-St       Olomouc 26. 8. 2020 
       

 
Nařízení ředitelky školy  

k organizaci hygienických opatření v základní a střední škole v souvislosti s rizikem 
onemocnění covid-19 od 1. 9. 2020 

Toto nařízení je v souladu s doporučením MŠMT: Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 
2020/2021 vzhledem ke COVID-19 – manuál MŠMT ze dne 17. 8. 2020. 

Žák je povinen 

1. dodržovat platná nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR, 

2. dodržovat nařízení školy. 

Zákonný zástupce žáka je povinen seznámit se s tímto nařízením a řídit se jím. 

Obecná ustanovení 

1. Škola je rozdělena do 3 skupin:  

 mateřská škola 

 základní škola 

 střední škola 

2. Škola zajistí takovou organizaci, aby nedocházelo k mísení žáků z jednotlivých skupin včetně 

organizace internátu a školní družiny a klubu. Pedagogičtí pracovníci pracují vždy v téže 

skupině. 

3. Pokud to situace vyžaduje, a žák zůstane doma v karanténě, má zákonnou povinnost se 

distančně vzdělávat, tzn. účastnit se výuky na dálku. Neúčast žáka na distanční výuce musí být 

řádně omluvena zákonným zástupcem, lékařem. Za vzdělávání je zodpovědný zákonný 

zástupce. 

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení a pohyb žáků ve škole 

1. Škola organizuje a zajišťuje vzdělávací a výchovné aktivity v souladu se školskými právními 

předpisy podle běžných pravidel s ohledem na aktuální situaci ve státě a s přihlédnutím  

k povinnosti zajištění bezpečnosti a dodržování hygienických pravidel. 

2. Vstup do budovy školy je povolen pouze žákům. Doprovázejícím osobám není vstup  

do školy povolen.  
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3. Pokud se žák zúčastnil hromadné akce nebo se vrátil ze zahraničí, oznámí zákonný zástupce 

tuto skutečnost třídnímu učiteli a po dobu 14 dnů bude žák ve všech prostorách školy používat 

roušku. 

4. Žáci podstoupí každodenní ranní zdravotní filtr – bude jim změřena tělesná teplota 

bezkontaktním teploměrem a provedena pohledová kontrola.  

5. Žáci ZŠ a SŠ vstupují do budovy hlavním vchodem, mimo žáků z budovy Domeček. 

6. Vstup do školy 1. 9. 2020: pedagogové očekávají před školou žáky svých tříd  

a po skupinách je odvádějí do školy tak, aby nedocházelo k mísení skupin. Vstup doprovodu 

žáků do školy není povolen, s výjimkou doprovodu žáků 1. ročníku základní školy  

a 1. ročníku střední školy. 

7. Časový rozpis vstupu do školy od 2. 9. 2020, který je nezbytné dodržovat: 

 žáci přihlášeni do družiny:  6:30 – 7:30 hod. 

 ostatní žáci ZŠ:   7:30 – 7:45 hod. 

 žáci SŠ:    7:50 – 8:00 hod. 

8. Výjimečný příchod žáka do školy mimo vyhrazenou dobu je možný s ohledem na vstup žáků 

jiné skupiny. Tzn., že žák ZŠ nevstupuje do školy v době příchodu žáků SŠ a naopak. 

9. Po vstupu do školy si žáci dezinfikují ruce. 

10. Po vstupu do třídy a každé změně prostoru si žáci myjí ruce (dezinfikují) pod dohledem 

vyučujícího. 

11. Každý žák musí mít u sebe 1 roušku uloženou v sáčku pro případ nutného použití. 

12. Žáci, kteří nejsou přihlášeni do družiny, školního klubu nebo na internát, ihned po vyučování 

opustí školu a prostory školního pozemku. 

13. Škola zajistí dostatečné větrání, pravidelný úklid a dezinfekci prostor. 

14. Škola zajistí dostatečné množství dezinfekce na ruce. 

Zdravotní stav žáka 

1. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-

19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce 

dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit, v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že 

je přítomen jeho zákonný zástupce. 

2. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je umístěn do samostatné 

místnosti a škola kontaktuje zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. 

Škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo studenta o tom,  

že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.  
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Po návratu do školy doloží zákonný zástupce potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a může  

do kolektivu. 

3. Pokud má žák alergický kašel či alergickou rýmu, doloží zákonný zástupce potvrzení  

od lékaře. 

Další ustanovení 

1. Všichni zaměstnanci školy mají zajištěny ochranné prostředky (štíty, dezinfekce). 

2. Zaměstnanci školy se řídí hygienickými pravidly vydanými pro školy MŠMT a MZ ČR a vnitřními 

nařízeními školy. 

3. Komunikace a platby mezi školou a zákonnými zástupci žáků bude do odvolání probíhat 

telefonicky, elektronicky, mimo budovu školy. Osobní jednání je možné  

jen v odůvodněných případech po předchozí domluvě. 

4. Platby v pokladně školy budou možné jen po předchozí domluvě se školou  

a ve výjimečných případech. 

 

Zpracovala Mgr. Marcela Štolcarová  

  

  

  

Mgr. Martina Michalíková 
ředitelka školy 
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