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MANUÁL PRO DĚTI A ŽÁKY ŠKOLY A JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE 

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY LIBĚŠICE (DÁLE JEN 

„ŠKOLY“) V OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19 

 

1. Cesta do školy a ze školy 

Při cestě do školy a ze školy se na děti/žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená aktuálními 

krizovými opatřeními, které vydává Ministerstvo zdravotnictví. Stejně tak se mohou kdykoliv změnit níže 

stanovené podmínky, a to vždy s návazností na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví. 

2. Příchod ke škole a pohyb před školou 

 Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí/žáků do budovy 

školy a pohybu osob před budovou.  

3. Vstup do budovy školy 

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

Výjimku tvoří zákonní zástupci žáků 1. ročníku, kteří mají povoleno první školní týden (od 1. 9. 

do 4. 9. 2020) doprovázet své děti do třídy a pomoci jim při návyku ranních rituálů (svlečení, 

uložení oblečení do šatní skříňky, přezutí, odchod do třídy…). Stejná výjimka platí pro 

doprovázející osoby dětí, kteří poprvé nastupují do MŠ. Do budovy MŠ i ZŠ však vstupují 

zásadně v roušce a po důkladné dezinfekci rukou. 

 Od dětí/žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. 

 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. U vstupu do základní školy se 

nachází stojan na dezinfekci rukou, tam je nutné si před každým příchodem do základní školy 

provést důkladnou dezinfekci. Žáci budou ve škole poučeni.  

 Taktéž děti v MŠ provádí důkladnou dezinfekci rukou pod vedením své třídní učitelky. I ony 

budou ve škole poučené. 

4. V budově školy 

 Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí/žáků v budově školy. 

 V maximální možné míře se doporučuje trávit velké přestávky venku, vždy s přihlédnutím na 

aktuální meteorologickou situaci (platí pouze pro ZŠ) 

 Všechny toalety i třídy jsou vybaveny nádobou s dezinfekcí. Bezpečné osušení rukou je 

zajištěno elektrickými osoušeči. V případě MŠ oddělenými látkovými ručníky. 

 Úklid a dezinfekce toalet a tříd bude probíhat minimálně jednou denně. 

 Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min). 

 Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které bude ve škole používat větší počet osob, bude 

prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, 

místa k sezení ve společných prostorách aj).  

 Odpadkové koše budou vyprázdněny minimálně jednou denně. 

 Děti/žáci budou ve škole poučeni. 

5. Ve třídě 

 Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí/žáků ve třídách či odděleních. 

 Provoz velkých přestávek bude upraven tak, že chodbu na patře bude v jednom dni v týdnu 

využívat pouze jeden ročník. Žáci budou ve škole poučeni. (platí pouze pro ZŠ). 
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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. 

 Pokud dítě/žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, dojde neprodleně 

k poskytnutí roušky a umístění do samostatně vyčleněné místnosti, kde bude zajištěn 

dozor. Ihned bude kontaktován zákonný zástupce dítěte/žáka a informován o nutnosti 

bezodkladného vyzvednutí dítěte/žáka. Zákonný zástupce poté neprodleně kontaktuje 

praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

 Dítěti/žákovi 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. 

7. Školní stravování 

 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Před vstupem do jídelny si každý 

žák umyje ruce a použije dezinfekci na ruce, která bude k dispozici v prostoru umyvadel ve 

školní jídelně. 

 Taktéž děti v MŠ provádí důkladnou dezinfekci rukou pod vedením své třídní učitelky. I ony 

budou ve škole poučené. 

 Pokrmy vydává personál školní jídelny, vč. příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a 

neberou si ani příbory. 

 Děti/žáci budou ve škole poučeni. 

8. Obecné pokyny k úplatě za MŠ a ŠD a třídní schůzce na začátku šk. roku 

 Pokud je určitému dítěti/žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho 

omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata za MŠ v případě dítěte se hradí. V případě, že 

žák navštěvuje ŠD, se taktéž úplata hradí. 

 Pokud dojde k uzavření školy, platí následující: 

- v MŠ je stanovena maximální výše úplaty poměrně snížená podle délky omezení nebo 

 přerušení provozu, a to i v případě, že MŠ poskytuje vzdělávání distančním způsobem 

- v ŠD je stanovena úplata poměrně snížená podle délky omezení nebo přerušení 

 provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dní. 

 Úvodní třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků ZŠ v září se letos z bezpečnostních a 

hygienických důvodů nebude konat. Všechny důležité náležitosti budou připraveny písemnou 

formou a budou zaslány zákonným zástupcům k seznámení. 

9. Příprava na přechod na případné vzdělávání na dálku (distanční způsob) jedné nebo více 

 tříd 

 V případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními Krajské hygienické stanice 

nebo opatřeními Ministerstva zdravotnictví znemožněna osobní přítomnost dětí/žáků ve škole, 

pak mohou nastat následující situace: 

a) prezenční výuka  

  V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu dětí1/žáků, který 

  nepřekročí více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení, pokračuje výuka těch, 

  kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat  

  vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy 

  děti/žáci nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu nemoci. Doporučuje se však, pokud 

                                                           
1 Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí 

většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy nebo z celého odloučeného pracoviště.  
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  to organizační možnosti školy dovolí, poskytovat dotčeným dětem/žákům studijní 

  podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané 

  období. Děti/žáci se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální 

  podmínky.  

 b) smíšená výuka 

  V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy 

  či oddělení, je škola povinna distančním způsobem vzdělávat děti2/žáky, kterým je 

  zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní děti/žáci pokračují v prezenčním  

  vzdělávání. Distanční způsob může probíhat nejrůznějšími formami, a to dle  

  technického vybavení školy i jednotlivých žáků a dle aktuálních personálních možností 

  školy. Může se jednat o zasílání tištěných materiálů, pokynů k samostatné práci s 

  učebními texty, on-line přenos prezenční výuky či nejrůznější formy synchronní i 

  asynchronní formy  on-line výuky. Distanční způsob vzdělávání musí vždy respektovat 

  aktuální zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních dětí/žáků/studentů.  

  Zachování prezenční výuky pro ostatní děti/žáky se bude v jednotlivých případech lišit.

  Možné je např. pokračovat ve výuce ve standardním režimu a přenášet ji on-line, upravit 

  rozvrh dle možnosti přítomných pedagogů. Preferuje se, aby nebyli děti/žáci  

  rozřazováni do jiných tříd nebo oddělení.  

 c) distanční výuka  

  Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením Krajské 

  hygienické stanice nebo plošnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví zakázána 

  přítomnost dětí3/žáků ve škole alespoň jedné celé skupiny/třídy/oddělení, škola  

  poskytuje pro tyto skupiny/třídy/oddělení vzdělávání výhradně distančním způsobem. 

  Ostatní skupiny/třídy/oddělení se vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je 

  zakázána přítomnost všech dětí/žáků, přechází na distanční výuku celá škola. Škola 

  vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak 

  také personálním a technickým možnostem školy.  

 

 

 

 

Děkujeme za pochopení a respektování uvedených pokynů. 

 

 

 

 

 

V Liběšicích, dne 28. 8. 2020 

 

 

 

…………………………………… 
                    Mgr. Jan Táborský 

ředitel ZŠ a MŠ Liběšice 

 

                                                           
2 Viz poznámka pod čarou č. 1.  
3 Viz poznámka pod čarou č. 1.  

 


