
HYGIENICKÁ OPATŘENÍ ZŠ UNHOŠŤ, nám.T. G.M. 58, Unhošť

(škola informuje žáky a jejich zákonné zástupce prostřednictvím webových stránek, aplikace

Bakalář, emailem o aktuálních opatření MŠMT, MZd a KHS v souvislosti s Covid-19)

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy

povinna postupovat  podle  pokynů KHS a dodržovat  všechna aktuálně platná  mimořádná

opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Škola

 Zahajuje činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy. 

 Počty žáků ve třídách nejsou žádným způsobem omezeny.

 Nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti, neměří teplotu při vstupu do školy.

 Aktualizuje kontakty zákonných zástupců dětí a žáků (MATRIKA - telefonní čísla, e-

maily). 

 Doporučuje omezený přístup zákonných zástupců a dalších osob uvnitř budovy školy. 

 V rámci možností vyučuje v homogenních skupinách.

 Třídy i společné prostory školy jsou vybaveny hygienickými prostředky.

 Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně. 

 Třídy jsou větrány opakovaně a intenzivně. 

 Doporučuje se dle možností školy minimalizovat kontakt mezi žáky 1. a 2.stupně, a to

s ohledem na způsob organizace výuky.   

 Škola v průběhu školního roku zváží  nutnost  konání  těch aktivit,  které nejsou pro

naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci

vyššího počtu lidí (např. kulturní a sportovní akce více tříd či škol) a pokud možno

takové aktivity nekoná.

 V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje

ruce vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně

dodržuje  hygienu rukou po celou  dobu  svého  pobytu  ve  škole.  Škola  na  nutnost

takového postupu opakovaně upozorňuje.

Žáci

 Při vstupu do budovy školy je žák povinen ihned dezinfikovat ruce. 

 Dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.



 Po dobu pohybu ve vnitřních prostorách školy používá jednorázové papírové utěrky

(kapesníky). 

 Ve  školní  jídelně  také  dodržuje  hygienické  předpisy,  na  obědy  přichází  v  čase

stanoveném rozvrhem.

Školní stravování 

 Škola zdůrazňuje nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před odebráním stravy. 

 Kvůli  hygienickým  opatřením  nebude  možný  samoobslužný  výdej,  tj.  odebírání

příborů  z  hromadných  zásobníků  a  využívání  samoobslužných  bufetů  (nápoje,

polévky, saláty).  Tuto službu budou pro žáky zajišťovat  pracovníci  školní  jídelny či

školy.

Rodiče

ŽÁDÁME VŠECHNY ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE, ABY DŮSLEDNĚ MONITOROVALI ZDRAVOTNÍ STAV

SVÉHO DÍTĚTE. V PŘÍPADĚ ZVÝŠENÉ TEPLOTY (NAD 37 ̊C) A PODEZŘENÍ NA ONEMOCNĚNÍ

ZVLÁŠTĚ RESPIRAČNÍ ZŮSTÁVÁ DÍTĚ V DOMACÍM OŠETŘOVÁNÍM.

INFORMUJEME  RODIČE,  že  škola  nemá  povinnost  aktivně  zjišťovat  u  jednotlivých  žáků

příznaky  infekčního  onemocnění  (jako  je  např.  zvýšená  teplota,  horečka,  kašel,  rýma,

dušnost,  bolest  v krku,  bolest  hlavy,  bolesti svalů  a  kloubů,  průjem, ztráta  chuti a čichu

apod.)

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy covid 19 

a) Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy, pak žák není vpuštěn do budovy

školy; za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce.

b) Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce

dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost škola neprodleně oznamuje zákonnému

zástupci a informuje ho o nutnosti okamžitého vyzvednutí a odchodu žáka ze školy;

pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu. 

c) Příznaky  se  vyskytnou,  jsou patrné v  průběhu přítomnosti žáka ve  škole  –  žák  je

neprodleně umístěn do předem připravené samostatné místnosti, aby byl izolován od

ostatních  přítomných  ve  škole,  je  povinen  nasadit  si  roušku  (případně  mu  bude

poskytnuta  školou)  a  současně  je  informován  zákonný  zástupce  žáka  o  nutnosti

bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy.



Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce,  že má telefonicky

kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

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.

KHS Středočeského kraje: hdm@khsstc.cz

Možnosti organizace vzdělávání v závislosti na epidemiologické situaci 

V případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními

MZd znemožněna osobní přítomnost žáků ve škole, pak mohou nastat následující situace: 

a) Prezenční výuka V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu

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 žáci nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu nemoci. 

b) Smíšená výuka V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků

konkrétní třídy, je škola povinna DISTANČNÍM způsobem vzdělávat žáky, kterým je

zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní 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.

c) Distanční  výuka  Pokud  je  z  důvodu  nařízení  karantény  nebo  kvůli  mimořádným

opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd zakázána přítomnost  žáků ve škole

alespoň  jedné  celé  třídy  škola  poskytuje  pro  tyto  třídy  vzdělávání  výhradně

distančním způsobem. Ostatní třídy se vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud

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

přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také

personálním a technickým možnostem školy.

Unhošť 26.8.2020                                                                                       PhDr. Radka Plasová

                                                                                                                           ředitelka školy
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