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Příloha školního řádu č. 3 

Hygienická pravidla na ČRG s. r. o. pro školní rok 2021/2022 

1. Standard úklidu budovy školy a tělocvičny 
 Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy 

školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem 

dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Z povinnosti nosit 

ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického 

spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální 

schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu, osoby, které nemohou 

mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny 

tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný 

ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení 

specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba 

nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest. 

 Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným 

mimořádným opatřením (typicky např. při konzumaci potravin a nápojů).  

 Při příchodu do budovy školy je nutné si vydezinfikovat ruce. U vstupu do budovy školy, na 

chodbách a v tělocvičně jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou s dávkovačem.  

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

a mýdlem v dávkovači, popřípadě opět provede dezinfekci rukou a následně dodržuje hygienu 

rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Učitelé na nutnost takového postupu budou 

opakovaně upozorňovat. Bezpečné osoušení rukou je zajištěno ručníky na jedno použití, které jsou 

na WC i na chodbách. 

 Učitelé zajistí časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy okny – 

čerstvým vzduchem. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce 

i během vyučovací hodiny. Větrání se provádí otevřenými okny pouze pod dozorem učitele. 

 Každý den se provádí mokrý úklid celé budovy a tělocvičny, provádí se dezinfekce hygienických 

zařízení. Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně. Šatny jsou 

průběžně větrány. Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a 

zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím 

dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají. Je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo 

předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, baterie u umyvadel, 

splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce). Nutné je vyhnout se alergenním 

prostředkům. Tyto zásady jsou součástí předmětu smlouvy s úklidovou firmou SU Servis, která 

úklid zajišťuje. 

 Dezinfekci počítačových učeben zajistí správci těchto učeben dle pokynů O. Švejdy. 

2. Postup při podezření na výskyt nákazy COVID-19 u žáků.  
 Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto 

povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení 

dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a 
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mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného 

zdraví)“.  

 Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů 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.), ale je vhodné věnovat zvýšenou 

míru pozornosti příznakům infekčního onemocnění u dětí/žáků/studentů a při jejich zjištění 

(objevení) je nutné volit tento postup: 

 příznaky jsou 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, 

 příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce 

dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost je nutné oznámit zákonnému zástupci neprodleně 

a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud 

toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu, 

 příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole; 

dítě/žák/student si neprodleně nasadí ochranu dýchacích cest a je umístěn do předem 

připravené samostatné místnosti nebo jinak izolován od ostatních přítomných ve škole. Škola 

současně informuje 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 izolační místnosti, která je určena v přízemí budovy č. 113 a splňuje potřebné parametry pro 

tyto účely, pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem v 

případě nezletilého žáka. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít 

ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy. 

 V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně 

považována hodnota do 37 °C. teploměry jsou k dispozici v kabinetech u učitelů. V případě 

pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje. 

 Pokud žák vykazuje přetrvávající příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem 

chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je nutné doložit tuto 

skutečnost třídnímu učiteli čestným prohlášením, nebo potvrzením od lékaře. 3.  

3. Postup při podezření na výskyt nákazy COVID-19 u zaměstnanců ČRG s. r. o. 
 Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu 

nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím ochrany dýchacích cest a při dodržení 

dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem. 

 Pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci školy v době prezenční výuky, je z pohledu 

právních předpisů v obdobné situaci jako v případě nemoci (hmotné zabezpečení zaměstnance: 

za prvních 14 kalendářních dní náhrada mzdy/platu ve výši 60 % redukovaného průměrného 

výdělku zaměstnance, od 15. kalendářního dne nemocenská). 
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 Pro ostatní pracovněprávní souvislosti platí ustanovení zákoníku práce. 

 Pokud je zaměstnanec školy v rizikové skupině, může podle svého uvážení pro svoji ochranu 

používat ochranu dýchacích cest s vyšším stupněm ochrany, než vyžaduje aktuálně platné 

mimořádné opatření MZd, a zachovávat sociální distanci. Důležitým preventivním opatřením je 

očkování. 

 V případě pozitivního žáka se povinná izolace kontaktů nevztahuje na zaměstnance školy (pokud 

KHS nerozhodne jinak). 

 Podle aktuálně platného ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, osoby, které se vracejí 

ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy a na které se nevztahuje 

některá ze stanovených výjimek (pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným onemocněním 

covid-19 apod.), jsou po vstupu na území ČR povinny se nejdříve 5. den, resp. 10. den v případě 

návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, nejpozději však 14. den, podrobit RT-PCR testu na 

stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně 

nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 musejí 

uvedené osoby setrvat v samoizolaci. 

 Z hlediska pracovního práva samoizolace představuje jinou důležitou osobní překážku v práci na 

straně zaměstnance podle § 199 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů. Po dobu trvání této překážky v práci je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout 

nejméně ve stanoveném rozsahu pracovní volno, náhrada mzdy nebo platu ovšem zaměstnanci v 

tomto případě nepřísluší. Umožňuje-li to zdravotní stav zaměstnance a povaha vykonávané 

činnosti, může zaměstnavatel se zaměstnancem sjednat pro dobu povinné samoizolace výkon 

práce zaměstnance z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele podle § 317 zákoníku práce 

(tzv. home office). Výkon práce z jiného místa je možné pouze dohodnout, nelze jej nařídit. 

4. Školní jídelna 
Žáci jsou povinni dodržovat hygienická opatření stanovená školní jídelnou. 

 Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci 

a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor školní jídelny 

vstupovat nemocná osoba. Strávníci musí být usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 

metru, s výjimkou strávníků sedících u jednoho stolu, u jednoho stolu sedí nejvýše 6 strávníků, 

jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více strávníků tak, že mezi skupinami nejvýše 6 strávnících, 

je rozestup alespoň 1,5 metru; provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více 

strávníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro strávníky. 

 Děti a žáci (případně zaměstnanci), kteří se nepodrobní testování a současně se na ně nevztahuje 

žádná z výjimek (tj. děti, žáci a zaměstnanci, kteří jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole nosit 

respirátor/roušku), jsou povinni při konzumaci stravy a nápojů dodržovat odstup od ostatních 

osob (tedy těch, kteří se testují, mají ukončené očkovaní, jsou po prodělání nemoci, případně 

nemohou vůbec nosit respirátor/roušku) nejméně 1,5 m. 

5. Tělesná výchova 
Učitelé tělesné výchovy se budou snažit v závislosti na počasí realizovat výuku mimo tělocvičnu. 

 MŠMT doporučuje, aby se základní školy ve spolupráci s plaveckými školami a bazény maximálně 

snažily zajistit povinnou výuku plavání pro všechny žáky, kteří se jí v důsledku pandemie nemohli 
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zúčastnit, aby o tuto výuku nepřišli a aby měli možnost získat tuto život zachraňující dovednost. 

Základní školy by se měly aktivně zapojit do jednání s plaveckými školami a bazény ohledně jejich 

volných kapacit a přednostního organizačního zajištění povinné výuky plavání. 

 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání není v tomto smyslu omezující a 

základním školám nic nebrání absolvovat povinnou výuku plavání v souladu s opatřeními vlády 

ČR v příštím školním roce nebo ji přesunout do vyššího ročníku, případně i na 2. stupeň ZŠ, a to 

v rámci organizačních možností. 

 Výuka plavání bude operativně zajištěna tak, aby byl splněn ŠVP. 

6. Testování žáků, zaměstnanců školy – září 2021 
Průběh testování 

 Na ČRG s. r. o. proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě, 

první test se provede 1. září. Do 8:00 žáci přejdou v respirátorech do kmenových tříd, kde 

bude provedena evidence žáků, kteří jsou očkováni a splňují podmínku, že nemusí být 

testováni. Ostatní žáci budou otestováni třídními učiteli. Žáci 1. ročníku budou otestováni 

před zahájením adaptačního kurzu v areálu na Hluboké. Další testování bude provedeno v 

termínech 6. září a 9. září 2021 v podobném režimu. 

 Učitelé, kteří jsou očkováni se nebudou testovat, pokud mimořádné opatření nestanoví jinak. 

Ti, kteří nejsou očkováni se otestují jako žáci. 

 

Tato pravidla budou průběžně doplňována podle aktuálních opatření MŠMT a MZd. 

Vedení ČRG s. r. o.  


