Směrnice školy v souvislosti s COVID – 19
1. Třídní učitelé do 15.9.2020 aktualizují v systému Edookit kontakty na žáky a zákonné
zástupce
2. Vedoucí jednotlivých úseků do 15.9.2020 aktualizují kontakty na zaměstnance školy
3. Informace o situaci v souvislosti s COVID – 19 jsou uveřejňovány na stránce
http://www.skolatisnov.cz/informace-covid-191/
4. Vedení školy sleduje situaci na stránkách MZd ČR (Semafor) a reaguje na situaci
podle doporučení (Příloha 1)
5. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s COVID – 19 škola postupuje
podle pokynů KHS nebo MZd.
Hygienická pravidla:
1. U vstupu do budovy v jednotlivých třídách, na toaletách jsou k dispozici
antibakteriální mýdla, desinfekce, jednorázové ručníky případně osoušeče rukou. Nad
umyvadly jsou vyvěšeny informační letáky týkající se správného mytí rukou.
2. Vyučující dohlížejí na pravidelné větrání učeben. To se provádí opakovaně během
přestávek i během výuky.
3. Žáci i zaměstnanci jsou informováni o způsobu mytí a desinfekce rukou, jakož i o
postupu při výskytu příznaku onemocnění (viz. Příloha 2)
Standardy úklidu:
1. Úklid prostor, ve kterých se žáci a zaměstnanci pohybují se provádí denně. Úklid
povrchů a ploch se provádí na mokro s použitím desinfekčních prostředků. Koberce se
vysávají. Podlahy v šatnách se uklízí na mokro po příchodu žáků do školy a po jejich
odchodu ze školy. Před příchodem a po odchodu žáků ze šaten se provádí intenzivní
větrání.
2. Úklid a desinfekce hygienických zařízení a míst, které jsou v častém kontaktu se žáky
(kliky, vypínače, vodovodní baterie, splachovadla, dávkovače mýdel a desinfekčních
prostředků) se provádí několikrát za den.
3. Vyprazdňování odpadkových košů probíhá minimálně jednou za den.
4. Desinfekce klávesnic počítačů se provádí vždy při výměně skupin v učebně.
5. Pokud žáci používají sdílené didaktické pomůcky, provede se jejich desinfekce ihned
po použití.
6. Praní prádla se provádí nejméně na 60°C, špinavé prádlo se ukládá do plastových
pytlů, skladuje se odděleně od vypraného prádla. Z důvodu zamezení šíření virů se
neprotřepává, jeho třídění se provádí ve vyčleněné místnosti.
7. Dezinfekci ve třídě o přestávce provádí vyučující. Dezinfekce všech prostor školy se
provádí vždy v 9.00, 11. 00 a po ukončení výuky ve škole. Dezinfekci provádí
uklizečky.
Větrání tříd během výuky zajišťují vyučující, dalších prostor školy uklizečky a
provozní zaměstnanci školy.
Po skončení vyučování ve škole se pečlivě vyvětrají třídy a také všechny prostory
školy. Provádí uklizečky a školník.

Školní jídelna:
1.

Směrnice chodu školní jídelny v době od 1. 9. 2020 - 30. 6. 2021
VÝDEJ STRAVY

JÍDLONOSIČE

10,50 hod. - 11,10 hod.

ŽÁCI SŠ

11,15 hod. - 11,45 hod.

ZAMĚSTNANCI

11,15 hod. - 11,45 hod.

OSTATNÍ STRÁVNÍCI

11,50 hod. - 12,10 hod.

ŽÁCI ZŠ

12,10 hod. - 12,30 hod.

OSTATNÍ STRÁVNÍCI

12,30 hod. - 13,00 hod.

ŠKOLA ZAHRADA

13,00 hod. - 13,30 hod.

1. Je určen časový harmonogram střídání skupin ve školní jídelně.
V jídelně jsou vytvořeny sektory, oddělující jednotlivé skupiny.
2. Při příchodu do jídelny si strávníci umyjí ruce a desinfikují k tomu určeným
prostředkem.
3. Při odebírání stravy se řídí pokyny zaměstnanců školní jídelny a dozorem. Dodržují
rozestupy.
4. Výdej pokrmů, nápojů, příborů provádí pracovník školní jídelny.
5. Po každé skupině strávníků jsou stoly a židle očištěny a desinfikovány. Školní jídelna
je pravidelně větrána.
6. Jídlonosiče jsou v určený čas (10.50-11.10 hod.) připraveny k odběru před školní
jídelnou. Při odběru musí být dodrženy předepsané hygienické zásady (viz Pokyny pro
výdej stravy do jídlonosičů).
7. Strávníci dodržují po celou dobu pobytu ve školní jídelně zásady hygieny s cílem
snížení rizika nákazy onemocnění COVID -19.
8. Mytí nádobí musí být při minimálně 60°C, při ručním mytí je nutné zajistit opláchnutí
při alespoň 85°C.
Pohyb cizích osob v prostorách školy:
1. Cizí osoby se hlásí v budově školy sekretariátu školy, v areálu odborného výcviku u
vedoucího učitele OV.
2. Nahlásí své jméno, příjmení a jméno navštěvovaného zaměstnance nebo žáka. Vše je
písemně zaznamenáno. Cizí osoby se nepohybují samostatně po areálu školy ani
odborného výcviku. Čekají na vymezeném místě. Pohyb cizích osob v areálu školy
nebo OV je možný pouze v nezbytně nutném případě a se souhlasem vedení školy.

Co dělat když……
1. Příznaky koronaviru jsou patrné při příchodu do školy
– plnoletý žák, zaměstnanec nebo nezletilý žák, jehož zákonný zástupce je přítomen
není vpuštěn do budovy školy
– nezletilý žák, jehož zákonný zástupce není přítomen neprodleně je informován
zákonný zástupce žáka o nutnosti bezodkladného vyzvednutí nezletilého žáka.
V případě, že to nebude možné, postupujeme podle bodu 2
2. Příznaky se vyskytnou (jsou patrné) během pobytu žáka ve škole
- neprodleně je žákovi či zaměstnanci poskytnuta rouška
- plnoletý žák nebo zaměstnanec je vyzván k opuštění budovy školy
- nezletilý žák je umístěn do, k tomu účelu určené místnosti, neprodleně je informován
zákonný zástupce a vyzván k bezodkladnému vyzvednutí žáka.
Ve všech případech je zákonný zástupce neplnoletého žáka případně plnoletý žák
informován o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který
rozhodne o dalším postupu.
3. Žákovi nebo zaměstnanci s příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem
chronického onemocnění (astma, alergie atd) je umožněn přístup do školy pouze
pokud prokáže, že netrpí infekčním onemocněním.
Při pouhém podezření na onemocnění COVID–19 škola KHS nekontaktuje.
4. Ve škole se vyskytne ( u žáka nebo zaměstnance) onemocnění COVID-19
- školu kontaktuje zpravidla KHS, která provádí epidemiologické šetření a sdělí škole
příslušné pokyny
- pokud se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění dříve, kontaktuje KHS
Jihomoravského kraje (hdm@khsbrno.cz, tel. 773 768 994)
- o okruhu osob v karanténě rozhoduje příslušná KHS na základě epidemiologického
šetření
- ředitel školy neprodleně informuje o následných krocích nevržených KHS a o
případné úpravě způsobu vzdělávání žáky, zákonné zástupce a svého zřizovatele.
5. Nařízením karantény, mimořádným opatřením KHS nebo MZd ČR je znemožněna
přítomnost žáků ve škole
- počet žáků, jichž se opatření týká nepřesáhne 50% - výuka pokračuje běžným
způsobem, škola nemá povinnost poskytovat vzdělání distančním způsobem.
Postupuje se stejně, jako když jsou žáci nepřítomni z důvodu nemoci
- počet žáků, jichž se opatření týká přesáhne 50% účastníků – škola je povinna zajistit
distanční vzdělávání dětem jichž se opatření týká. Ostatní se vzdělávají prezenčně.
Distanční způsob vzdělávání respektuje individuální podmínky a zdravotní stav žáků.
- Celé třídě, skupině nebo škole je zakázána účast na prezenčním vzdělávání – žáci tříd
nebo skupin, jichž se opatření týká, jsou vzděláváni pouze distančně.

V Tišnově dne 31.8.2020

Vypracovala: Mgr. Jitka Alexová
Bc. Renata Ambrosová
Schválil:

Příloha 1

Zdroj: Provoz škol a školských zařízení v roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19, MŠMT

Příloha 2
Hygienická opatření v souvislosti s COVID-19
1. Žáci, zákonní zástupci žáků, zaměstnanci jsou povinni se seznámit s opatřeními školy
v souvislosti s COVID – 19, dodržovat je, sledovat změny a řídit se pokyny vedení
školy, zaměstnanců KHS případně MZd ČR.
2. Žáci, zákonní zástupci žáků, zaměstnanci jsou povinni aktualizovat své kontaktní
údaje, případně hlásit neprodleně změny
3. Pokud se u žáka nebo zaměstnance vyskytnou příznaky COVID - 19 nebude vpuštěn
do budovy školy, případně bude vyzván k opuštění školy. Nezletilý žák bude izolován
a zákonný zástupce vyzván k bezodkladnému vyzvednutí žáka ze školy.
4. V případě výskytu příznaků onemocnění je povinen zaměstnanec, žák, zákonný
zástupce žáka oznámit tuto skutečnost praktickému, příp. dětskému lékaři, který určí
další postup.
5. V případě výskytu příznaků onemocnění, které souvisí s jiným chronickým
onemocněním, je povinen se zaměstnanec, žák prokázat, že netrpí infekčním
onemocněním.
6. Hygiena rukou: při vstupu do budovy si desinfikují zaměstnanci a žáci ruce desinfekcí,
v co nejkratší době po vstupu do budovy si myjí roce 20-30s teplou vodou a ruce si
opět vydesinfikují. Po použití toalety, před jídlem, při užití společných prostor,
klávesnice, myši nebo sdílených pomůcek si myjí a desinfikují zaměstnanci a žáci ruce
výše uvedeným způsobem. K osušení používají jednorázové ručníky nebo sušiče.
7. Ke smrkání používají žáci a zaměstnanci pokud možno jednorázové kapesníky, které
ihned po použití vyhodí do odpadkového koše. Při kašli si kryjí ústa kapesníkem nebo
rukou (nikoliv dlaní). Po použití kapesníku nebo po kašli si umyjí a desinfikují ruce.
8. Během výuky a přestávek nenavštěvují žáci šatny.
9. Do tříd vstupují žáci na pokyn vyučujících, stejně tak třídy opouštějí žáci se svolením
vyučující. Během pobytu ve třídě nemanipulují žáci bez souhlasu vyučujícího
s nábytkem, nářadím a pomůckami.
10. Během vyučovacího dne nenavštěvují žáci jiné třídní kolektivy.
11. Žáci nesdílí nádoby – sklenice, hrnky, talíře, příbory, lahve.
12. Průběžně jsou veškeré prostory větrány.
13. Ve společných prostorách školy mají žáci, zaměstnanci a ostatní osoby nasazenou
roušku (popřípadě štít anebo respirátor). Ve třídách je to na rozhodnutí příslušných
učitelů.

Jméno …………………………………………………… Datum narození…………
Byl/a jsem seznámen/a s výše uvedenými principy, jakož i se směrnicí školy v souvislosti
s COVID-19. Uvedeným informacím rozumím.
V ………………… Dne …………………

…………………………………………..
Podpis

