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Směrnice k hygienickým a protiepidemickým pravidlům pro žáky a 

zaměstnance školy 
 

Název a sídlo organizace:   
Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková 

organizace 

Č.J. CES/0776/2020 

Datum účinnosti:  1.9.2020 

Platnost: 2020/2021 

 

Osnova: 

1. Používání ochranných prostředků 

2. Zásady desinfekce a úklidu 

3. Zásady při stravování 

4. Cesta do školy a ze školy  

5. Pobyt ve třídě a v prostorách školy  

6. Zásady při podezření na infekci patogeny, které způsobují pandemii 

 

1. Používání ochranných prostředků  

 V závislosti na“ covidovém semaforu“ je mimořádným opatřením ministerstva 

zdravotnictví zavedena plošná povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest 

ve vnitřních veřejných prostorách včetně škol. Každá osoba vstupující do budov školy 

je v případě druhého, oranžového stupně rizika na takzvaném semaforu povinna nosit 

ochrannou roušku. 

 Žáci a pedagogové při vzdělávání nebo poskytování poradenských služeb v rámci 

jedné místnosti nemusí nosit ochranu dýchacích cest (nos, ústa). 

 Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se považuje nejenom rouška, ale                

      i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.  

 Nepedagogičtí zaměstnanci a jiné osoby (rodič, dodavatel služeb) se                          

      v prostorách školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze nezbytně nutnou    

      dobu.   

 Při vstupu do školy je doporučeno použít  dezinfekční přípravek a v co nejkratším čase 

po příchodu do budovy si důkladně umýt ruce. 

 

2. Zásady desinfekce a úklidu 

 Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně. 

 Větrání šatních prostor po příchodu žáků do školy (zajišťuje paní uklizečka přidělaná 

na 1. stupeň a paní uklizečka přidělená na úklid šaten 2. stupně) 

 Zvýšení frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou) – otření klik 

dveří, zábradlí na schodištích, vypínačů minimálně jedenkrát v průběhu vyučovacího 

procesu a následně jedenkrát po opuštění místnosti žáky, zaměstnanci.  

 Mytí lavic žáků denně za pomoci dezinfekčního prostředku.  
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 Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci 

školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně.  

 Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být 

prováděna několikrát denně. Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.  

 Úklid je prováděn minimálně jednou denně mokrou cestou. 

 Odpadkové koše musí být vyprázdněny alespoň jednou denně.  

 Toalety jsou opatřeny  - tekoucí pitná voda, mýdlo v dávkovači, dezinfekce a 

jednorázové papírové ručníky pro bezpečné osušení rukou – doplňování zajišťuje pan 

školník. 

 Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po 

dobu 5 minut). 

 Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv 

virucidní aktivitou.  

 Praní prádla při dostatečně vysokých teplotách nad 60°C. 

 Prádlo se neprotřepává a třídí se ve vyčleněné místnosti (pračky) 

 Použité prádlo se skladuje v jednorázových pytlích. Použité prádlo se skladuje 

odděleně od čistého prádla. 

Rozlišujeme 3 kategorie virucidní účinnosti u přípravků pro dezinfekci rukou a ploch:  

 Virucidní aktivita - deklarovaná účinnost proti všem virům, obaleným i neobaleným   

(Testované viry: Adenovirus, Norovirus, Poliovirus)  

 Omezené spektrum virucidní aktivity – deklarovaná účinnost proti všem obaleným virům a noroviru, 

rotaviru a adenoviru ( Testované viry: Adenovirus, Norovirus ) 

 Virucidní aktivita proti obaleným virům (dříve také označována jako omezená virucidní 

účinnost/aktivita) – deklarovaná účinnost proti všem obaleným virům  

                 (Testované viry: Vaccinia virus (kmen MVA nebo Elstree), dle DVV/RKI také virus BVDV ) 

Koronavirus je obalený virus, tj. přípravek s jakoukoliv virucidní aktivitou je účinný také na tento virus.  

 DP pro dezinfekci rukou musí být účinné v rozmezí 12 s až 30 s  

 DP na dezinfekci povrchů musí být účinné do: 5 min, používají-li se pro dezinfekci povrchů 

přicházející do styku s personálem, povrchy kde se často dotýkají lidé a 60 min pro ostatní povrchy  

 

Používané virucidních (prostředek hubící (ničící) viry) dezinfekčních prostředků  

 

Název přípravku Použití 

           na ruce na povrchy a plochy  

 

na povrchy a plochy 

koncentrát - postřik  

Savo na podlahy NE ANO 

 

NE 

Savo na povrchy 

(koupelny) 

NE NE ANO 

Sanytol na ruce ANO NE NE 

Anti COVID ANO ANO NE 

Krystal 

dezinfekce 

podlah 

NE ANO (ŘEDĚNÍ) NE 

Na etiketě je uvedena účinná koncentrace dezinfekčního prostředku a čas působení (min. EN14476 nebo 

DVV/RKI).  
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 Ředění dezinfekčních prostředků musí být prováděno v souladu s návodem uvedeným 

na etiketě dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení je nutné dezinfekci 

zopakovat.  

 

3. Zásady při stravování 

 

Cizí strávníci  stravující se ve školní jídelně 

 tito strávníci mají vyhrazený prostor a  vymezený čas od 11.00 hod. do 11.30 hod. 

 při vstupu do školní jídelny bude u hygienické zóny / u umyvadel s teplou tekoucí vodou/ 

připravená dezinfekce k dezinfekci rukou 

 po ukončení stravování strávník odnese tác s použitým nádobím do označeného prostoru 

 při odchodu strávník použije hygienickou zónu s dezinfekcí 

 po odchodu ze školní jídelny bude vyhrazený prostor pro tyto strávníky řádně 

vydezinfikován pracovníkem školy 

 

Cizí strávníci - strava do jídlonosičů 

 pro tyto strávníky je vymezený čas od 11.00 hod. do 11.30 hod a je tomu určený vchod do 

školní kuchyně / z ul. Kašparova/ 

 při převzetí jídlonosičů použije pracovník školní kuchyně ochranu nosu a úst /ústenka, 

rouška, šátek štít.../ a rukavice 

 ve školní kuchyni je vyčleněný prostor k naplnění jídlonosičů 

 po naplnění jídlonosičů pracovník školní kuchyně s ochranou úst a nosu /ústenka, rouška, 

šátek, štít../ a rukavice odnese jídlonosiče strávníků 

 po ukončení výdeje stravy do jídlonosičů bude prostor k tomu vymezený řádně 

vydezinfikovaný 

 

Stravování žáků a zaměstnanců školy 

 po příchodu jednotlivých skupin /tříd/ do školní jídelny bude u hygienické zóny/ 

umyvadla s tekoucí teplou vodou/ připravena dezinfekce pro dezinfekci rukou 

 před zahájením stravování si každý umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.  

 rouška (pokud je nařízena) se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to 

do vlastního sáčku (dle semaforu) 

 zaměstnanec školy / s ochranou úst a nosu a v rukavicích/ podá strávníkům jídelní tác 

 z výdejového okénka pracovníci školní kuchyně / s ochranou úst a nosu a v rukavicích/ 

naservíruje strávníkovi pokrm včetně doplňku / salát, ovoce, zelenina, mléčný výrobek.../ 

a příboru strávníci si sami jídlo nenabírají a neberou si ani příbory) 

 zaměstnanec školy dle denní nabídky podá strávníkovi nápoj 

 po ukončení stravování strávník odnese tác s použitým nádobím do prostoru k tomu 

určeném 

 po odchodu dané skupiny strávníků bude provedena dezinfekce stolů, židlí pracovníkem 

školy 

 salátová bar je s účinností od 1.9.2020 až do odvolání uzavřen 

 při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická 

pravidla  a mimořádná pravidla -  nošení roušek, rukavic, při manipulaci s čistým 

nádobím vždy používat čisté rukavice, 
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4. Cesta do školy a ze školy  

 Při cestě do školy a ze školy se na žáky a doprovod vztahují obecná pravidla chování 

stanovená krizovými opatřeními 

 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

 

5.        Ve třídě a v prostorách školy  

 Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt 

ruce vodou či použije dezinfekci na ruce. 

 Vyučující vede evidenci o docházce žáků do školy. 

 Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky, pokud 

jsou nařízeny.  

 Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

 Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. 

 Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je 

nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak 

jednotlivci včetně zaměstnanců školy. 

 Pokud je to možné, doporučuje se trávit přestávky venku. Před opuštěním třídy si 

všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky, jsou-li nařízeny. 

 Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.  

 V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 

minut). 

 

6. Při podezření na možné příznaky COVID-19  

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 zjištění příznaků postupuje škola 

následovně: 

1. Pokud jsou příznaky respiračního onemocnění patrné již při příchodu 

dítěte/žáka/studenta do školy – dítě/žák/student není vpuštěn do budovy školy; v 

případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný 

zástupce, 
2. příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen 

zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit 

zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného 

vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle 

následujícího bodu,  

3. příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka/studenta 

ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené 

samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve 

škole a současně informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s 

ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy; zletilý žák/student opustí 

v nejkratším možném čase budovu školy.  

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka 

nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o 

dalším postupu.  

V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem 

v případě dítěte/nezletilého žáka. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné 

použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy. Prostor izolace musí 

být dobře udržovatelný a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný oknem. Je ideální, pokud je 



5 

 

tento prostor vybavený umyvadlem na mytí rukou s přívodem tekoucí teplé a studené pitné 

vody, včetně vybavení mýdlem v dávkovači, zásobníkem na jednorázové ručníky a dezinfekcí 

na ruce. Prostor nesmí být průchozí do jiné využívané místnosti, která je mimo izolační režim. 

Pro účely izolace bude vytipovaná a označená samostatná toaleta, která se nachází v blízkosti 

izolační místnosti a ta nebude v době využití izolace používána dalšími osobami.  

 

 Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu 

opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu.  

 V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19  škola sama KHS 

nekontaktuje. 

 Dítěti/žákovi/studentovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky 

infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického 

onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že 

netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost (u 

zaměstnanců školy lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel 

pracovnělékařských služeb).   

 

7. Výskyt onemocnění covid-19 u žáka nebo zaměstnance školy  

 Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta 

provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o 

protiepidemických opatřeních. V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu 

onemocnění covid-19 dříve, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo 

odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS. Seznam kontaktů je uveden 

na webových stránkách KHS.  

 

 V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v 

rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě 

protiepidemického šetření. Při svém rozhodování přihlíží mimo jiné k délce kontaktu, 

vzdálenosti osob, k zavedeným opatřením atd. Každá situace je jiná, protože každý 

kolektiv v sobě zahrnuje více proměnných – např. velikost školy, členění objektu 

(samostatná budova, pavilony), počet dětí/žáků/studentů ve třídě, způsob školního 

stravování, pobyt ve školní družině, v zájmových kroužcích, sportovní aktivity, 

způsob dopravy do školy a především místní epidemiologickou situaci.  

 Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu 

školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání děti/žáky/studenty, 

zákonné zástupce nezletilých dětí/žáků/studentů a svého zřizovatele.  

 

 

 

V Liberci, 20. 8. 2020     Mgr. Štěpánka Vozková  

                  ředitelka školy 
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PREZENČNÍ LISTINA  

Svým níže uvedeným podpisem potvrzuji, že jsem byl (a) řádně a v uvedeném rozsahu 

seznámen(a)  s obsahem směrnice č.jednací 06-2020 k hygienickým a protiepidemickým 

opatřením. Zaměstnanci měli při školení k dispozici bezpečnostní listy používaných chemických 

látek. 

Jméno Příjmení Podpis  
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