
 

Základní škola a Mateřská škola Krupka, Teplická 400 

Teplická 400 

417 41 Krupka          

tel: 417 861 136         

IČO: 602 327 31 

e-mail: skola@zskrupka.cz 

www.zskrupka.cz   
Datová schránka: meepd25 

 

 

Provoz školy ve školním roce 2020/2021 od 30.11.2020 

 
V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 u zaměstnance školy nebo 

žáka, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých 

místně příslušné KHS. Kontakty TP http://www.khsusti.cz/php/up/uptp.htm ; ÚL 

http://www.khsusti.cz/ ; TP 477 755 710 ; ÚL 477 755 110 

 

1) OBECNÁ ČÁST 

 

a) Při zahájení školního roku škola prostřednictvím třídních učitelů a asistenta ředitele provede 

aktualizaci kontaktů všech účastníků vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců dětí a 

žáků a zaměstnanců školy (telefonní číslo, email, alergie). 

 

b) Zákonní zástupci žáků nebo dětí jsou povinni oznámit škole onemocnění žáka nebo dítěte a to 

primárně prostřednictvím Bakalářů nebo případně telefonního čísla 417 861 136 pro ZŠ a 

417 861 128 pro MŠ 

 

c) Zaměstnanci jsou povinni oznámit škole začátek onemocnění prostřednictvím telefonního 

čísla 417 861 136 nebo 724 831 950 

 

d) Aktuální informace se budou zveřejňovat na každé budově prostřednictvím nástěnky 

AKTUALITY umístěné na příslušných chodbách 

 

a. ZŠ Teplická:  proti sekretariátu v 1.patře 

b. ZŠ a ŠD Hamry:  proti vchodu 

c. ŠD Teplická:  u hlavního vchodu 

d. MŠ Hamry:  proti vchodu pro zaměstnance 

 

e) pokud se u žáka, dítěte nebo zaměstnance objeví známky akutního onemocnění již při 

příchodu do školy a bude přítomen jeho zákonný zástupce, žák nebo dítě nebude vpuštěno do 

budovy školy  

 

f) Pokud se u žáka nebo dítěte objeví známky akutního onemocnění již při příchodu do školy a 

nebude přítomen jeho zákonný zástupce, či známky akutního onemocnění se vyskytnou v 

průběhu přítomnosti žáka nebo dítěte ve škole, žák nebo dítě bude povinno si neprodleně 

nasadit roušku a bude umístěno do izolační místnosti. Současně bude informován zákonný 

zástupce žáka nebo dítěte, který si své dítě bezodkladně vyzvedne. 

 

IZOLAČNÍ MÍSTNOST: 

 

a. ZŠ a ŠD Teplická: místnost sprchy u tělocvičny  

b. ZŠ a ŠD Hamry:  suterén 

c. MŠ Hamry:  bývalá Sborovna 

 

g) Pokud se u zaměstnance objeví známky akutního onemocnění již při příchodu do školy, bude 

povinen si neprodleně nasadit roušku, oznámit tuto informaci zaměstnavateli a vyhledat 

lékařskou pomoc 

 

h) škola nemá povinnost aktivně zjišťovat příznaky infekčního onemocnění 

mailto:skola@zskrupka.cz
http://www.zskrupka.cz/
http://www.khsusti.cz/php/up/uptp.htm
http://www.khsusti.cz/
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i) Škola omezí konání mimoškolních aktivit a aktivity cizích subjektů v prostorách školy. 

Naplánované akce budou realizovány s přihlédnutím na epidemiologickou situaci v době 

konání akce. 

 

j) Škola minimalizuje kontakt mezi žáky 1. a 2. stupně. Zajistí dozor. 

 

k) Zákonným zástupcům dětí a žáků a dalších osob uvnitř školy bude omezen. Osobní 

kontakt v nejnutnějších případech po předchozí dohodě, ideálně v době mimo vyučování 

a vždy s ohledem na předcházení vzniku a šíření infekčních nemocí, se zakrytými ústy 

nebo dle příslušných protiepidemických opatření podle pravidel vyplývajících ze 

semaforu. 

 

l) 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. 

 

 

2) HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU 

 

a) základem všeho je neustálé dodržování hygieny všech a prevence (zvýšené mytí rukou 

včetně desinfekce, nepředávat si svačiny a pití, nestrkat předměty do úst, zvýšená desinfekce 

při úklidu, větrání, otužování, vitamíny, nedotýkat se) 

 

b) U vstupu do budovy školy, v každé učebně, jídelně, oddělení, hygienickém zařízení, u 

tělocvičny jsou k dispozici prostředky k desinfekci rukou v nádobách s dávkovačem 

 

c) V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně po dobu 20 až 30 sekund 

umyje ruce nejlépe teplou vodou, mýdlem s dávkovače, osuší ruce jednorázovými ručníky 

popřípadě osoušeči (v mateřské škole možno použít vlastní textilní ručníky). Následně 

provedou desinfekci rukou a  průběžně tak realizuje po celou dobu pobytu ve škole 

 

d) Každou přestávku se provádí intenzivní větrání učebny, pro podporu výměny vzduchu též 

opakovaně během vyučovací jednotky. Šatní prostory se intenzivně větrají před příchodem 

žáků nebo dětí a po dokončení přezouvání. 

 

e) Úklid a desinfekce dotykových ploch probíhá vždy  denně (židle NEPOKLÁDAT na lavice, 

ale do lavic tak, aby bylo možno desinfikovat horní desku) 

 

- Uklízečky zajišťují: 

a. průběžně doplňování mýdla v dávkovačích na všech WC, jídelně a třídách, kde jsou 

přítomni žáci 

b. průběžně doplňování desinfekčních prostředků na ruce na všech WC, jídelně a třídách, 

kde jsou přítomni žáci 

c. průběžné doplňování papírových ručníků v jídelně a třídách, kde jsou přítomni žáci 

d. denně po odchodu žáků provádí úklid a desinfekci toalet, v jídelně a třídách, kde jsou 

přítomni žáci a též místností, kde se pracuje a všech chodeb 

I) všech: 

1. dotykových ploch školních lavic, stolů a povrchů 

2. klik dveří a oken 

3. vodovodní baterie 

4. spínače světel 

5. klávesnice počítačů a myší 

6. dálkové ovládače 

7. bílá technika 
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8. míst k sezení ve společných prostorách 

9. setření podlahy  

10. vysávání koberců 

II) odpadkové koše ve třídách a místnostech, kde se pracuje, musí být umístěné u 

zásobníků papírových ručníků a vybaveny jednorázovým pytlem – po odchodu 

žáků vyhodit 

e. ředění desinfekčních roztoků na mytí povrchů v souladu s návodem (na etiketě 

přípravku je uvedena účinná koncentrace desinfekčního prostředku a čas působení) 

f. včasné oznamování potřeby doplnění docházejících mycích nebo desinfekčních 

prostředků 

g. prádlo se prát při teplotě vody nad 60°C. Použité prádlo se neprotřepává a třídění se 

provádí v samostatné místnosti. Na špinavé prádlo se používá vhodný transportní obal. 

Po použití vždy vydesinfikovat. Špinavé prádlo se NESKLADUJE společně s čistým 

prádlem. 

 

f) Školní jídelna musí respektovat zásady správné výrobní a hygienické praxe. Je důležité, aby 

se zajistilo mytí nádobí při dostatečně vysokých teplotách (mycí proces  min.60°C ). Při 

ručním mytí je nutné zajistit finální oplach vodou o teplotě min 85°C. 

 

3) VYBAVENÍ 

 

a) Škola je vybavena bezkontaktním teploměrem, který je umístěný: 

 

a. ZŠ Teplická:  lékárnička - sborovna 

b. ZŠ a ŠD Hamry:  lékárnička - sborovna 

c. ŠD Teplická:  lékárnička - sborovna 

d. MŠ Hamry:  sborovna 

 

b) Škola je vybavena přiměřeným počtem roušek pro děti, žáky nebo zaměstnance školy 

s podezřením na výskyt covid-19 (nebo pro případ zapomenutí nebo znehodnocení roušky 

dítětem, žákem nebo zaměstnancem školy).  

 

Umístění záložních roušek: 

e. ZŠ Teplická:  lékárnička – sborovna a izolační místnost (bývalá herna ŠD 

v přízemí budovy ŠD a ŠJ) 

 

f. ZŠ a ŠD Hamry:  lékárnička – sborovna a izolační místnost (bývalá místnost 

školníka v suterénu) 

 

g. ŠD Teplická:  lékárnička – sborovna a izolační místnost (místnost sprchy u 

tělocvičny) 

 

h. MŠ Hamry:  sborovna a izolační místnost (bývalá sborovna MŠ) 

 

4) ORGANIZACE ŠKOLY V ZÁVISLOSTI NA SEMAFORU 

 

a) Vedení školy průběžně sleduje republikový, resp. lokální vývoj situace v systému semafor 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-v-oblasti-

ochrany-verejneho-zdravi.pdf a každé ráno asistentka ředitele sleduje vývoj situace na 

https://koronavirus.mzcr.cz/ a http://www.khsusti.cz/ a podává vedení školy bezprostřední 

informaci o změnách.  

 

 

 

 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-v-oblasti-ochrany-verejneho-zdravi.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-v-oblasti-ochrany-verejneho-zdravi.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/
http://www.khsusti.cz/
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5) KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19 

 

a) Dítěti, žákovi 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. 

 

b) PŘÍZNAKY JSOU PATRNÉ JIŽ PŘI PŘÍCHODU dítěte nebo žáka do školy 

 

a. jestliže JE přítomen zákonný zástupce, pak dítě nebo žák nebude do školy vpuštěn 

 

b. jestliže NENÍ přítomen zákonný zástupce, pak dítě nebo žák je povinen si nasadit 

roušku a je odveden do izolační místnosti a zákonný zástupce je informován o nutnosti 

bezodkladného vyzvednutí dítěte nebo žáka a odchodu ze školy 

 

 

c. PŘÍZNAKY SE VYSKYTNOU, JSOU PATRNÉ V PRŮBĚHU PŘÍTOMNOSTI 

dítěte nebo žáka ve škole pak dítě nebo žák je povinen si nasadit roušku a je odveden 

do izolační místnosti a zákonný zástupce je informován o nutnosti bezodkladného 

vyzvednutí dítěte nebo žáka a odchodu ze školy 

 

VE VŠECH TĚCHTO PŘÍPADECH JE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE POVINNEN 

TELEFONICKY KONTAKTOVAT PRAKTICKÉHO LÉKAŘE, který rozhodne o 

dalším postupu. Zákonný zástupce tento postup sdělí v nejkratší možné době škole na 

telefonní číslo ZŠ 417 861 136 nebo MŠ 417 861 128. ŠKOLA sama v případě podezření 

výskytu covid-19 ve škole KHS NEKONTAKTUJE. 

 

c) v izolaci pobývá dítě nebo žák do plánovaného ochodu nebo vyzvednutí zákonným 

zástupcem. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní 

pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy. Prostor včetně příslušného WC bude po 

každém použití vždy celý uklizen a vydesinfikován. 

 

d) pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně coid-19), 

informuje ředitele školy a školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím 

roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na 

nákazu tímto virem. 

 

6) VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U DÍTĚTE, ŽÁKA NEBO ZAMĚSTNANCE 

ŠKOLY 

 

a) 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.  

 

b) 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. 

 

c) škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy 

stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání děti, žáky, zákonné zástupce, 

zaměstnance a svého zřizovatele.  
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d) základní škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových 

nebo mimořádných opatření (například mimořádných opatření KHS nebo plošným opatřením 

MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než 

poloviny žáků alespoň jedné skupiny, třídy nebo oddělení.  

 

a. žáci mají povinnost se distančně vzdělávat a účast žáků na distančním vzdělávání 

je součástí docházky a hodnocení 

b.  škola přizpůsobí distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků 

 

e) mateřská škola má povinnost poskytnout distanční 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. 

 

a. děti předškolního vzdělávání jsou povinni se distančně vzdělávat 

 

f) prezenční výuka dotčených dětí nebo žáků přechází na výuku distančním způsobem. Ostatní 

děti nebo žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, 

aby zároveň zůstali součástí jedné skupiny.  

 

g) v ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. 

Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nebo žáci nejsou přítomni ve 

škole.  

 

h) pokud je určitému dítěti nebo žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o 

jeho omluvenou nepřítomnost ve škole 

 

7) ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 

 

a) pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci školy, je možné, aby po domluvě mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem vykonával práci z jiného místa po dobu, kdy bude 

v karanténě. Jedná se zejména o situaci, kdy například bude celá třída v karanténě včetně a v 

karanténě učitelka na třídu vázaná rozvrhem. 

 

b) zaměstnanec může podle svého uvážení pro svoji ochranu používat roušku či jinou ochranu 

nosu a úst s vyšším stupněm ochrany nebo respirátor a zachovávat sociální distanci.  

 

c) při osobním jednání se zákonným zástupcem žáka nebo jinou osobou z vnějšku je 

zaměstnanec povinen používat roušku vždy. 

 

8) ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ 

 

a) školní stravování pro děti nebo žáky bude poskytováno za těchto podmínek: 

 

a. před zahájením vydávání stravy uklízečky stravovací místa včetně podlah umyjí a 

vydesinfikují 

b. kuchařky rozdají příbory na stravovací místa 

c. strávníci si před odebráním stravy řádně umyjí ruce, osuší a použijí desinfekci 

d. nebude umožněný samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů, talířů nebo pití 

z hromadných zásobníků a nebude využíván samoobslužný bufet 

e. strávníci v jídelně si odeberou jednotlivě jídlo z výdejního okénka – dozor zajistí 

nalévání polévky  

f. strávníci v bývalé herně se usadí na místa a budou zcela obslouženi dozorem 

g. dozor zajistí dodržování režimu výdeje obědů žákům základní školy dle režimu 

vydaného ředitelem školy a zajistí, aby se skupiny nepotkávaly   
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h. po odchodu stravovací skupiny dozor provede očistu stolů včetně desinfekce 

 

 

9) ŠKOLNÍ DRUŽINA 

 

a) činnost školní družina bude poskytována za těchto podmínek: 

 

a. konvalinky pro žáky 1.A ročníku ZŠ Teplická 

b. kobylky pro žáky 2.A ročníku ZŠ Teplická 

c. dráčci pro žáky 1.C ročníku ZŠ Hamry 

d. sovičky pro žáky 3.C ročníku ZŠ Hamry 

e. účastníci ostatních tříd 1.stupně zůstávají pod dozorem učitelek ve svých 

kmenových třídách 

 

b) oddělení školních družin budou pracovat pouze v těchto neměnných složeních bez 

vzájemného spojování nebo propojování 

 

c) režim provozu školní družiny podle režimu vydaného ředitelem školy 

 

d) učitelky daných tříd odvedou žáky přímo do příslušného oddělení školní družiny a předají 

žáky přezuté a převlečené vychovatelce 

 

10) ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ  

 

a) pokud je určitému dítěti nebo žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o 

jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se nehradí  

 

b) pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření mateřské školy, stanoví 

ředitel školy maximální výši úplaty poměrně sníženou podle délky omezení nebo přerušení 

provozu, je-li délka omezení nebo přerušení více než 5 dnů provozu, a to i v případě, že 

mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem 

 

11)  PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

a) V PROSTORÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY 

  

a. Doprovázet dítě bude zpravidla jen jedna osoba. Doprovázející osoba se bude 

v prostorách mateřské školy pohybovat vždy pouze po nezbytně nutnou dobu, prostory 

MŠ vždy ihned opustí a nebude se zdržovat ani v prostoru před mateřskou školou. 

Mateřská škola může nařídit, aby doprovázející osoby měli při vstupu do MŠ nasazenou 

roušku a to vždy s přihlédnutím k epidemiologické situaci. Pokud doprovázející osoba 

nebude mít  v takovémto okamžiku roušku, nebude vpuštěna do budovy. 

b. Doprovázející osoby budou dbát o to, aby při cestě do MŠ, v areálu MŠ a především před 

vchodem  nedocházelo ke shromažďování lidí.  

c. Po vstupu do budovy MŠ si doprovázející osoba vždy vydezinfikuje ruce. Dezinfekce je 

umístěna u dveří 

d. Doprovázející osoby budou vstupovat do šaten MŠ maximálně po dvou dětech 

(rodinách), ostatní počkají venku a budou dbát pokynů pověřeného zaměstnance u 

vchodu, který bude organizovat vstupy do budovy. 

e.  K největšímu nashromáždění lidí docházelo v prostorách šaten vždy krátce před 

8.hodinou ranní. Žádáme tedy zákonné zástupce dětí, aby si zorganizovali čas tak, 

abychom společně takovému shromažďování předcházeli. 

f. Mateřská škola se zcela uzavírá v 8,00 hodin. 
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g. Doprovázející osoba nesmí vstupovat do třídy. 

h. MŠ důrazně doporučuje, aby osoba, která přivádí a vyzvedává dítě, nebyla uvedena 

v rizikové skupině osob. 

i. MŠ doporučuje, aby se doprovázející osoby nestřídaly. 

 

b) VE TŘÍDĚ 

 

a. Hned po tom, co dítě vstoupí do třídy MŠ, si musí dle doporučení MŠMT důkladně (20-

30 sekund) umýt ruce vodou a mýdlem a poté si musí ruce vydesinfikovat (dle pokynů 

učitelky MŠ) 

b. Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy v prostorách školy, roušky nosit nemusí. 

Nošení roušek u pedagogů je na jejich dobrovolnosti a zvážení situace. Bylo jim 

doporučeno používat roušky při kontaktu s doprovázející (vyzvedávající) osobou a při 

přímém kontaktu s dítětem (např. při dopomoci při sebeobsluze).  

c. Povinně si pedagog i děti nasadí roušku v případě podezření na výskyt infekce COVID – 

19. 

d. Děti budou mít s sebou v šatně vždy 1 roušku. Rouška bude v sáčku označeném jménem 

dítěte. 

e. Do MŠ nebude možné nosit žádné hračky dítěte popř. jiné předměty a to ani na spaní. 

c) HYGIENICKÁ OPATŘENÍ 

a. Větší část dne budou děti trávit venku v areálu školy či blízkém okolí (v případě, že to 

venkovní podmínky dovolí- myslete na to prosím především při výbavě dítěte. Déšť 

nepatří mezi podmínky, za kterých by byl pobyt venku rušen). 

b. Děti budou vedeny k důkladnému a častému mytí a desinfikování rukou. Budou používat 

jednorázové papírové ručníky. 

c. Prostory MŠ budou často větrány, nejméně jednou za hodinu po dobu 5 minut. 

d. Provozní pracovnice mateřské školy budou zvýšenou měrou dbát o dodržování 

hygienických zásad a důkladný úklid MŠ. 

e. Důkladné čištění všech místností bude prováděno nejméně jednou denně. Nejméně 

jednou denně bude prováděna dezinfekce toalet a umýváren.  

f. Několikrát denně provedou provozní pracovnice MŠ dezinfekci povrchů nebo předmětů, 

které používá zvláště velký počet lidí (např. kliky dveří, zábradlí, stoly, spínače světla, 

videozvonky).  

g. Pracovnice MŠ budou používat jednorázové rukavice při dopomoci s osobní hygienou 

dětí, při přípravě jídla, při úklidu a likvidaci odpadů (koše vybaveny pytlem). 

 

d) STRAVOVÁNÍ 

a. Stravování dětí bude probíhat ve třídách v běžné podobě. 

b. Děti si samy nebudou připravovat jídlo ani pití, nebudou si samy brát ani příbory. 

Provozní pracovnice (zpravidla kuchařky) v MŠ dětem vše připraví, při přípravě jídla a 

při dopomoci dětem budou pracovnice používat jednorázové rukavice.  

c. Před zahájením stravování si každé dítě řádně umyje ruce a provede desinfekci. 

d. Jídlo dětem budou servírovat pracovnice školního stravování (kuchařky). Budou mít 

zakrytá ústa a nos a budou mít jednorázové rukavice.  

 

 

       Mgr. Tomáš Liška, MBA 

            ředitel školy 
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Přílohy. 

- Pedagogická Práce 

- Příprava na přechod na případné vzdělávání na dálku 

- Přípravný týden 

- Stupně pohotovosti 

- Postup KHS 


