
 
 

 

Čj.: SSP/666/2020 

ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ  

Podmínky provozu a vnitřního režimu školy od 1. 9. 2020 

Cílem organizačního opatření je omezit riziko šíření onemocnění covid-19 

a minimalizovat omezení v souvislosti s případnými mimořádnými opatřeními, pokud 

nastanou. 

Systém sdílení informací 

 Aktuální oznámení budou zveřejňována v systému Bakaláři – Nástěnka školy 

a na webu naší školy v Aktualitách. 

 Onemocnění žáka nebo zaměstnance se bude hlásit v sekretariátu školy. 

Vstup do budovy 

 Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do školy. 

 Do budovy může vstoupit zákonný zástupce žáka nebo další osoba, pokud byl 

důvod návštěvy předem projednán. 

 U obou vstupů do budovy jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou 

v nádobách s dávkovačem. 

 Žákovi (příp. zaměstnanci) 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. 

Zásady osobní a respirační hygieny 

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

sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, osušení a popřípadě 

provede dezinfekci rukou. Následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu 

svého pobytu ve škole.  

 Kašlat a kýchat do jednorázových kapesníků, použité odkládat do igelitového 

sáčku, který je nutné vyhodit po ukončení vyučovací hodiny. 

 Po ukončení vyučovací hodiny použít dezinfekci osobní nebo dostupnou 

ve třídě. 

 Na začátku vyučovací hodiny a v jejím průběhu musí být zajištěno dostatečné 

větrání učeben, které se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně. 

 Každý žák (příp. zaměstnanec) je povinen mít k dispozici svou osobní roušku. 

Organizace výuky 

 Při sestavení rozvrhu na školní rok 2020/2021 bylo minimalizováno přesouvání 

žáků mezi učebnami a v dalších prostorách školy.  

 Ve školním roce 2020/2021 nebudou organizovány soutěže, kulturní a sportovní 

akce, při nichž by docházelo ke koncentraci vyššího počtu lidí. Lze realizovat 

pouze adaptační kurzy, lyžařský kurz dle situace a sportovně-turistické kurzy 

v září 2020 a červnu 2021. 



 
 

 Při aktivitách jiných subjektů, které jsou organizovány v prostorách školy 

(obvykle v konferenčním sálu) bude zajištěn minimální kontakt účastníků aktivit 

se žáky a zaměstnanci školy. 

 Škola je vybavena bezkontaktním teploměrem a přiměřeným počtem roušek. 

 Vedení školy průběžně sleduje republikový, resp. lokální vývoj situace v rámci 

systému semafor (stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví) a při 

své činnosti zohledňuje doporučení MZd a MŠMT. 

 Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. 

 Škola přizpůsobí distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků. 

Standard úklidu 

 Denně se provádí úklid všech místností, ve kterých se pohybují žáci 

a zaměstnanci. 

 Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně. 

 Probíhá průběžné větrání šatních prostor. 

 Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního 

přípravku, koberce se vysávají.  

 Denně se dezinfikují kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, 

baterie umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel a dezinfekce. 

 Vyprazdňování odpadkových košů se provádí jedenkrát denně. 

 Průběžně se doplňují čisticí a dezinfekční prostředky tak, aby nedošlo 

k výpadku po spotřebování zásob. 

 

České Budějovice 25. 8. 2020     Ing. Luboš Kubát v. r. 
 


