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Na základě doporučení MŠMT č. j. MSMT-33469/2020-1 vydávám vnitřní směrnici
upravující hygienická pravidla a pravidla výuky pro žáky, pracovníky školy, zákonné
zástupce žáků a návštěvníky školy v souvislosti s výskytem onemocnění COVID – 19.
1. Základní pravidla ochrany zdraví:
 Při ranním příchodu do třídy si žáci vždy umyjí ruce mýdlem. Myjí si je také před jídlem
a vždy po použití WC. V případě rozšíření virové nákazy ve třídě žáci použijí dezinfekci
na ruce, která je k dispozici ve třídách i WC.


Žákům, kteří jsou nachlazeni, ale nemají příznaky koronavirového onemocnění (rýma,
běžné nachlazení bez teplot) doporučujeme ve škole nosit roušku, aby nešířili
kapénkovou infekci.



Doporučujeme žákům mít u sebe roušku a nasadit si ji v případě, že by se ve třídě vyskytl
žák s příznakem respiračních onemocnění během výuky.



Doporučujeme žákům smrkat a kašlat do papírového kapesníku, který se odkládá do
odpadkového koše.



Jestliže žák školy trpí chronickým nebo alergickým onemocněním, které má stejné
příznaky jako infekční onemocnění, prokáže tuto skutečnost potvrzením od lékaře.



Do školy nevstupují žáci se zvýšenou teplotou.



Pokud se v průběhu dne změní žákův zdravotní stav, oznámí to neprodleně vyučujícímu
nebo třídnímu učiteli. Ten zajistí odchod žáka do izolační místnosti
a kontaktuje zákonné zástupce. Stejně tak žák, u kterého se během vyučování objeví
příznaky virového onemocnění, je odveden do izolační místnosti, kde je pod dohledem
pracovníka školy do doby, než si ho vyzvednou zákonní zástupci nebo jimi pověřená
osoba. Žák ihned dostává roušku.
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Zákonný zástupce žáka je povinen zajistit co nejrychlejší odchod nemocného žáka ze
školy a musí o onemocnění svého dítěte informovat dětského lékaře.



Pokud je u žáka zjištěn koronavirus, oznámí zákonný zástupce tuto skutečnost
neprodleně ředitelce školy na tel. 606 962 682 zprávou sms. Ředitelka školy kontaktuje
KHS, která stanoví další opatření. O těchto opatřeních informuje ředitelka školy zákonné
zástupce žáků a zřizovatele školy.



Žáci nesmí sdílet nápoje a potraviny.



Třídy a učebny se pravidelně větrají.



Po chodbách žáci chodí vpravo, na chodbách se zbytečně nezdržují.



Před vstupem do odborné učebny žáci použijí dezinfekci rukou.



Cizím osobám je vstup do školy zakázán. V případě potřeby si zákonní zástupci
domlouvají předem telefonické schůzky s pedagogickými pracovníky. Místo jednání určí
pracovník školy. Návštěvníci školy musejí na jednání přicházet v roušce. Bez předchozí
domluvy není vstup do budovy osobám, které nejsou žáky nebo zaměstnanci školy,
povolen.



U pořádání hromadných akcí si škola vyhrazuje právo stanovit hygienická opatření podle
aktuální situace s šířením COVID 19.

2. Výuka
 V případě, že se opatření nebo karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který
nepřekročí 50% účastníků dané třídy, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole
běžným způsobem. Škola nezajišťuje distanční výuku a žáci jsou povinni doplnit si učivo
jako při jiné nepřítomnosti ve škole.


V případě, že se opatření nebo karanténa týká více než 50% žáků ve třídě probíhá
současně distanční a prezenční výuka dle platného rozvrhu prostřednictvím platformy
Teams.



Pokud je zakázána přítomnost žáků jedné celé třídy, škola poskytuje vzdělávání výhradně
distančním způsobem. Ostatní třídy se vzdělávají prezenčně.



Pokud je zakázána přítomnost všech žáků, přechází na distanční výuku celá škola.



Žákům je nabízeno bezplatné doučování podle možností školy.
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3. Standardy úklidu











Zákaz suchého úklidu
1x denně vytření (podlaha ve třídách, chodby, schodiště, WC)
Umytí a dezinfekce kliky, umyvadla, baterie, splachovadla, tlačítka zásobníků mýdla
a desinfekce na WC po 60 minutách
Umytí a dezinfekce zábradlí (madlo) 1x denně (ráno nebo po vyučování)
Po výuce – umytí a dezinfekce umyvadla, baterie, kliky, lavice, klávesnice, myš,
doplnit papírové ručníky, vynést koš i koše na tříděný odpad
Po každé přestávce kontrola WC (mýdlo, dezinfekce, papírové ručníky, koše)
Šatna – vytřít koji a chodbičku, dezinfekce používaných skříněk (během dopoledne,
po výuce)
Dezinfekce vchodových dveří, klika, madlo (průběžně)
Výtah – po výuce vytřít, dezinfekce dotykových ploch
Běžný úklid

prostředek
ANTICOVID

INDUR XL fresh
SAVO (1l + 10l
vody)
INTO TOP

plochy
Dotykové plochy:
Stoly
Kliky
Spínače světla
Splachovadla
Madla zábradlí
Baterie umyvadel
Tlačítka zásobníků
mýdel a
desinfekce
podlahy

frekvence

zajistí
uklizečky

1x denně

uklizečky

Sanita WC

1x denně

uklizečky

1x denně
1x denně
1x denně
1x 60 minut
1x denně
1x 60 minut
1x 60 minut

4. Školní jídelna







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). Při ručním mytí je nutné zajistit finální oplach vodou o
teplotě min. 85 °C.
Hygiena a úklid podle pravidel stanovených v předchozím textu.
Neumožnit samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků
a využívání samoobslužných bufetů (tácy, příbory, pití vydávají pracovnice
kuchyně), ovocný ani zeleninový bar není v provozu).
Důraz na nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před odebráním stravy. Žáci si
po vstupu do jídelny umyjí ruce. K dispozici je též dezinfekce.

2. Školní řád - pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZŠ Heřmanův Městec

Stránka 3 z 4

Základní škola Heřmanův Městec, okres Chrudim



Cizí strávníci mají pro konzumaci vyčleněný samostatný čas (10. 30 – 11. 00) a
po ukončení stravování musí být stoly a židle očištěny a dezinfikovány.

5. Závěrečná ustanovení
1. Směrnice nabývá platnosti dnem 31. 8. 2020.
2. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2020.
3. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád
následujícím způsobem: vyvěšením ve sborovně školy, uveřejněním na internetových
stránkách školy.
4. Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na poradě dne 31. 8. 2020.
5. Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli dne 2. 9. 2020, seznámení je
zaznamenáno v třídních knihách.
6. Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání směrnice v žákovských průkazech, řád
je pro ně zpřístupněn na webových stránkách školy.

V Heřmanově Městci 31. 8. 2020

Mgr. Jana Šindelářová, MBA
ředitelka školy
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