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KARLOVY VARY, příspěvková organizace 
 

 

POKYN PRO PROVOZ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/21 VE 

VZTAHU K OPATŘENÍM PROTI COVID-19 
(aktualizace pro postupný návrat žáků od distanční k prezenční formě vzdělávání od 25.11.2020) 

 

Úvod  
 

Tento pokyn vychází z platného znění metodického materiálu MŠMT Provoz škol a školských 

zařízení ve školním roce 2020/21 vzhledem ke Covid-19 (dále jen MP MŠMT) a z instrukcí 

MŠMT ze dne 20.11.2020.  

Vztahuje se na všechny pracovníky a žáky školy a třetí osoby, které se ve škole mohou 

pohybovat a specifikuje konkrétní opatření pro organizaci a poskytování vzdělávání školou. 

 

A  Provoz školy 
 

1. Od žáků se před příchodem do školy nebude vyžadovat prohlášení o bezinfekčnosti.  

2. Do školy nesmí vstupovat zaměstnanci a žáci školy a další třetí osoby s příznaky infekčního 

onemocnění. 

2. Příchod a odchod žáků do/ze školy, je organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi 

žáky z různých tříd. 

3. Žáci a zaměstnanci školy i další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po 

celou dobu pobytu ve škole. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné 

ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost 

alespoň 2 metry od ostatních osob (např. výuka cizího jazyka). 

4. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý žák, zaměstnanec i třetí osoba důkladně 

umyje ruce mýdlem, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou 

po celou dobu svého pobytu ve škole. 

5. V době mimo vyučovací hodiny se žáci v prostorách školy neshlukují, dbají na dodržování 

přiměřeného odstupu, s výjimkou použití toalet nepřecházejí do jiného patra a důsledně 

dodržují respirační hygienu. 

6. Zaměstnanci školy provádí se zohledněním klimatických podmínek časté a intenzivní větrání 

učeben a ostatních využívaných prostor školy. Větrání učeben se provádí opakovaně, 

krátkodobě a intenzivně o každé přestávce a minimálně jednou i během každé vyučovací 

hodiny. Pokud žáci nejsou pod přímým dohledem přítomného pedagogického pracovníka, lze 

větrání provádět jen formou výklopu okna. 

7. Pedagogičtí pracovníci průběžně žákům školy zdůrazňují zásady osobní a respirační hygieny 

a kontrolují jejich dodržování. 

8. Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších třetích osob uvnitř budovy školy je v maximální 

přípustné míře eliminován. Vstup třetích osob (jen nezbytné případy) podléhá registraci v knize 

návštěv u vchodu do školy. 

9. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost škole oznámit, že přišli do rizikového kontaktu s 

Covid-19. Tuto skutečnost bez odkladu žáci oznámí třídnímu učiteli, který informaci obratem 

předá sekretariátu školy, zaměstnanci školy oznamují svůj rizikový kontakt přímo 

v sekretariátu školy.  

10. Při praktickém vyučování se postupuje dle hygienicko-epidemiologických opatření ve 

smyslu obecně platných a dočasně vyhlašovaných předpisů ve veřejném stravování a službách 

a dle provozních a hygienicko-epidemiologických opatření konkrétního pracoviště. 
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11. Pokud není z organizačních nebo personálních důvodů možné dodržet hodinovou dotaci pro 

některé vzdělávací oblasti podle ŠVP v homogenních skupinách, může být ředitelem 

stanoveno, který vzdělávací obsah nebude po dobu trvání těchto důvodů realizován. 

 

B  Režim úklidu a dezinfekce prostor školy od 1. 9. 2020 
 

1. U vstupu do budovy školy, v každé učebně, hygienickém zařízení a tělocvičně jsou k 

dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. Osoušení rukou je zajištěno 

utěrkami na jedno použití. 

2. Větrání šaten žáků bude zajištěno od 7.00 hodin, poté opětovné vyvětrání šaten po 8:00 po 

příchodu všech žáků školy a po odchodu žáků ze školy po skončení vyučování. 

3. Dezinfekce při přechodu mezi učebnami: 

- v případě přechodu třídy/skupiny do jiné učebny provedou žáci před odchodem z učebny za 

dohledu vyučujícího dezinfekci svých pracovních míst (lavice a židle), učitel katedry a dále 

dezinfekci použitých pomůcek. Obdobně se postupuje v hodinách TV (šatny, nářadí apod). 

- dezinfekce IT učeben, zejména klávesnice, myši a pracovního stolu bude prováděna žáky pod 

vedením učitele při ukončení pobytu třídy/skupiny na učebně IT.  

4. Denní úklid a dezinfekce společných prostor školy: 

- v době vyučovacích hodin bude prováděna vyčleněným pracovníkem průběžná dezinfekce 

společných prostor školy, zejména klik, zábradlí, spínačů světla, baterií umyvadel, tlačítek u 

zásobníků mýdel či dezinfekce, laviček a stolků na chodbách, potravinových automatů apod. 

- WC budou dezinfikována a umyta po každé přestávce  

- průběžná dezinfekce společných prostor školy bude prováděna do 12:30 

- standartní úklid školy s vyšší mírou dezinfekce bude prováděn od 13:30 hodin 

- po ukončení výuky v jednotlivých třídách bude od 14:05 probíhat dezinfekce v jednotlivých 

učebnách ozonovým generátorem, a to tak, že v učebnách IT bude prováděna denně, v ostatních 

učebnách alespoň jednou za 3 dny. 

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

6. Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně. 
 

C  Režim provozu, úklidu a dezinfekce prostor školní jídelny (ŠJ) 
 

1. U vchodu do ŠJ je k dispozici umyvadlo s mýdlem, dezinfekcí a jednorázovými ručníky, po 

příchodu do ŠJ si každý strávník umyje ruce mýdlem a provede dezinfekci rukou. 

2. Pracovník výdeje vydává stravu v rukavicích a se zakrytým nosem i ústy, tácy a příbory 

podává každému strávníkovi zvlášť, příbory budou balené. 

3. Mezi jednotlivými stoly je minimálně 1.5 metru, u jednoho stolu jsou maximálně 4 osoby.  

4. V prostorách ŠJ se strávníci neshlukují a dbají na dodržování přiměřeného odstupu při výdeji 

i při konzumaci a důsledně dodržují respirační hygienu, roušky snímají jen pro konzumaci. 

5. Od 13:00 hodin je prováděna průběžná dezinfekce v prostorách školní jídelny a toalet pro 

strávníky, zejména dezinfekce stolů, židlí, pultů, klik a toalet, a to do konce výdeje obědů. 

6. V prostoru kuchyně a souvisejících ploch bude úklid a dezinfekce probíhat dle standartního 

rozpisu úklidu. 

7. Do ŠJ nesmí vstupovat zaměstnanci a strávníci s příznaky infekčního onemocnění. 

 

V Karlových Varech 20.11.2020    RNDr. Jiří Neumann, ředitel 


