
   
 

   
 

 

Opatření ředitelky školy č. 10, čj.  ZSVH 514/2020  

Režimová opatření školy pro stupeň 4 protiepidemických opatření 
 

Tento dokument upravuje hygienické a organizační podmínky provozu školy pro vyhlášený stupeň 4 v rámci PES, 

vychází z metodiky MŠMT, právních dokumentů a opatření MZ a upravuje podmínky pro naši školu. Škola má 

zákonnou povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně COVID-19. (Tato povinnost vyplývá ze 

zákona o ochraně veřejného zdraví §7 odst. 3) 

Organizační a režimová opatření: 

• V MŠ, na 1. stupni ZŠ a v 9. ročníku probíhá prezenční výuka. 

• V 6., 7. a v 8. ročníku je nastaveno střídání celých tříd po týdnech. 

• V lichém týdnu se učí prezenčně: 7.A, 7.B, 8.A 

• V sudém týdnu se učí prezenčně: 6.A, 6.B, 8.B 

• V týdnech, kdy žáci 6.- 8. ročníku mají distanční výuku, je povolena osobní prezenční konzultace při dodržení 

zásady 1 na 1, tj. 1 pedagog a 1 žák, může být přítomen zákonný zástupce, pokud je to žádoucí. 

• Třídní schůzky probíhají pouze distančně prostřednictvím videokonferencí. 

• Porady pedagogů probíhají kombinovanou formou – distančně a prezenčně, dle potřeb pedagogů, ten, kdo 

vede pracovní setkání zajistí možnost připojení pracovníků online. 

• Mohou probíhat za zvýšených hygienických podmínek jednání se zákonnými zástupci žáků, pokud je jejich 

přítomnost ve škole důležitá k řešení vzdělávacích, popřípadě výchovných problémů. 

• Po dobu vyhlášeného 4. stupně se neprovádí dělení tříd, ani se nevyučuje ve skupinách složených z žáků více 

tříd. Konkrétně: 

o nebude prezenčně probíhat výuka volitelného předmětu, vyučující zadají žákům zadání pro distanční 

výuku;  

o žáci nebudou děleni na tělesnou výchovu, vyučuje se po třídách, doporučujeme zdravotní procházky 

venku, pokud to dovolí povětrnostní podmínky, nebo témata IZS, obrany státu a dopravní výuku; 

o žáci budou děleni na výuku anglického jazyka tak, že nebudou spojeni žáci z více tříd, tj. v 6. a 7. 

ročníku budou nastaveny 4 skupiny; 

o výuka německého jazyka bude probíhat dle tříd bez dělení, v 7.A bude zajištěna tandemem 

vyučujících;  

o vyučuje se v kmenových učebnách, žáci se nepřemisťují do odborných učeben (v rámci předmětů 

přírodopis, fyzika a chemie; počítačová učebna nebude využívána s výjimkou výuky informatiky; 

jazyková laboratoř, učebna výtvarné výchovy, cvičná kuchyň a dílny budou využívány ve zvýšeném 

hygienickém režimu – vyučující zajistí desinfekci žákovských pracovišť po odchodu žáků); 

o žáci se nepřemísťují do učeben sami, vyučující si je po zvonění odvede z kmenové třídy; 

o bude i nadále probíhat individuální podpora speciálním pedagogem (Mgr. Lenka Kořínková, popř. Bc. 

Barbora Čapková) a to tak, že se nesmí míchat žáci z různých tříd a žáci se přemísťují ihned po zvonění 

na začátku vyučovací hodiny. 

• Větrání: větrá se minimálně každých 30 minut na 5 minut, v průběhu hodiny a ideálně i o přestávkách; 

vyučující, pokud nemají dohled, zůstávají po dobu větrání v učebnách. 

• Roušky: Ve všech prostorách školy používají všichni zaměstnanci, žáci i návštěvy roušky s výjimkou doby, kdy 

konzumují jídlo nebo pijí, tj. i při vyučování, výjimku tvoří MŠ. V případě, kdy je potřeba, aby při výuce viděl žák 

na ústa učitele, je možné nahradit roušku, nebo respirátor ochranným štítem. Používání respirátorů u učitelů 

je doporučené. Štíty nenahrazují nošení roušek a respirátorů. 



   
 

   
 

• Žáci si nosí vlastní roušky, škola doporučuje 2-3 roušky na 1 den. Žáci je mají sáčku a do jiného sáčku odkládají 

použité roušky. V případě, že žák roušku zapomene nebo nemá náhradní, škola mu přidělí jednorázovou 

roušku. 

V MŠ: děti a učitelky MŠ mohou být bez ropušek. Všichni ostatní zaměstnanci školy mají povinnost po celou 

dobu výkonu své práce používat roušky, nebo respirátory. 

Rodiče, kteří přivádějí své děti do školy – nemohou vstupovat do budovy školy. 

Rodiče dětí MŠ – mají přístup do šatny a přivedou dítě před učebnu, do učebny nevstupují, musí mít po celou 

dobu zakrytá ústa a nos rouškou. 

• Režim o přestávkách: žáci zůstávají, pokud možno ve svých třídách, vyjma návštěvy WC se nepohybují po 

škole. Klidovou místnost využívají jen žáci s VýchP nebo žáci dle doporučení pracovníků ŠPP. 

• Výuka začíná pro všechny třídy i ročníky v 8 hodin. Žáci se zdržují v šatnách jen po nezbytně nutnou dobu a 

odchází do tříd. V tomto bodě nejsme schopni zajistit doporučení na postupný nástup do školy (dojíždění 

žáků). Při vstupu do školy, do třídy, do jídelny – používají všichni (žáci, zaměstnanci, návštěvy) desinfekci. 

• Výuka končí dle rozvrhu s upraveným časem ukončení hodin, který pomůže k omezení kontaktů žáků v 

šatnách a ve školní jídelně. Rozpis ukončování vyučovacích hodin je přílohou tohoto opatření a je pro všechny 

závazný. V některých případech dochází ke zkrácení nebo prodloužení vyučovací hodiny  

• Školní stravování: 

vydávání obědů bude zajištěno při dodržení níže uvedených pravidel.  

• Při příchodu do školní jídelny použije každý desinfekční prostředek nebo si omyje ruce.  

• Dodržují se distanční vzdálenosti, pokud je to možné alespoň 1,5 m. 

• Používání roušek se řídí nařízeními státních orgánů, tj. po celou dobu s výjimkou konzumace jídla. 

• Příbory žákům vydává pedagogický dohled nebo kuchařky, osoba, která vydává oběd používá rukavici.  

• Žákům z jednotlivých tříd je určen prostor, kde budou jídlo konzumovat. Za dodržování odpovídá 

pedagogický dohled, který může operativně rozhodnou o výjimce, a to z důvodu plynulosti výdeje a 

konzumace jídel. 

• Cizí strávníci si mohou jídlo pouze vyzvednout a odnést, a to v určeném čase. 

• Po každé skupině strávníků, tj. mezi výdejem po 4., 5. a 6. vyučovací hodině musí být otřeny a 

vydesinfikovány stoly. Zajistí pracovnice školní jídelny. Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická 

pravidla. 

• V jídelně se nezdržují žáci ani jiné osoby, které nekonzumují oběd. 

 

Provoz školní družiny 

• Žáci ve školní družině jsou rozděleni do oddělení, která jsou stejná jako ročníky, tj. přijímáme dočasné 

opatření, které ustanovuje 4 oddělení na pracovišti VH 541.  1. oddělení – 1. ročník, 2. oddělení - 2. ročník. 

Mimořádně bude po dobu 4. stupně zajištěn provoz ve 3. oddělení pro žáky 3. ročníku a ve 4. oddělení pro 

žáky 4. ročníku. Toto opatření je výjimečné a slouží k zajištění dohledu žáků formou vícepráce pedagogů. 

Poskytování doučování, podpora formou intervence nebo předmětů speciálně pedagogické péče 

• Pokud je poskytována podpora skupině žáků, musí být z jedné třídy. 

• Musí být zajištěna zvýšená hygienická opatření, tj. desinfekce po každém žákovi, který se účastní prezenční 

podpory. 

• Nadále pokračuje tam, kde je to účelné podpora distanční formou prostřednictvím videoschůzek přes Teams. 



   
 

   
 

Volnočasové aktivity: 
Kroužky probíhají distančně nebo jsou přerušeny. Prezenční forma kroužků není možná ani v případě žáků z jedné 

třídy, (toto je státními orgány nařízeno, nikoliv doporučeno). 

Úklidová a desinfekční opatření: 

• Před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech využívaných prostor. 

• U všech vchodů do školy a ve všech učebnách je k dispozici desinfekční prostředek. 

• Ve spolupráci s pedagogickými pracovníky bude v průběhu dne prováděna zvýšená frekvence dezinfekce 

ploch (s důrazem na místa zvýšeného dotyku rukou – kliky, stoly při společné práci apod.) 

• Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní aktivitou. Na 

etiketě je uvedená účinná koncentrace dezinfekčního prostředku a čas působení. 

• Ředění dezinfekčních prostředků musí být prováděno v souladu s návodem uvedeným na etiketě 

dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení je nutné dezinfekci zopakovat. 

• Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci školních lavic, stolů a povrchů, jako jsou např. kliky, 

vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, podlahy používaných prostor, WC apod., tyto prostory se 

uklízejí mokrou cestou. 

• Zvýšená pozornost je věnována úklidu a desinfekci vchodů do školy a sociálním zařízením, tyto prostory musí 

být desinfikovány alespoň 1x v průběhu dne. Desinfekce klik ve třídách a frekventovaná místa ve třídě, např. 

společný pracovní prostor – zajistí učitelé, úklid a desinfekci sociálních zařízení zajistí uklízečky. 

• Při manipulaci s prádlem v MŠ se postupuje důsledně s hygienickými pravidly.  

• Odpadkové koše musí být vybaveny vyjímatelnými jednorázovými pytli, odpadkové koše se kontrolují 

průběžně; vyprázdněny musí být minimálně jednou denně, zajistí uklízečky. 

 

Se zněním opatření byli zaměstnanci seznámeni dne 23. 11. 2020. 

 

Ing. Zdeňka Juklová, ředitelka školy 

Ve Velkých Hamrech 23. 11. 2020 
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