
Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace 

 

 

Šatov 398 , PSČ 671 22, telefon: 515221674, E – mail:reditel@zssatov.cz                                                                                                                          

IČO: 70992380            Banka: Komerční banka, a. s., pobočka Znojmo       číslo účtu: 276136290227/0100 

 

 
 

 Č.j. 211/2021 

 

Hygienické zásady COVID 19 platné od 1. 9. 2021  

 
1. Ve školách proběhne v měsíci září preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x 

po sobě. 1. září (žáci 1. ročníku- 2. září), 6. září a 9. září. Testování nepodstupují žáci, kteří 

splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném 

očkování) nebo prodělaném onemocnění Covid 19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního 

testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného 

v odběrovém místě 

 
2. Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky 

zúčastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví 

(použití ochrany dýchacích cest po celou pobytu v škole, dodržování rozestupů ve společných 

prostorách, nesmí cvičit ve vnitřních prostorách, převléká se s odstupem od ostatních, nesmí 

zpívat, usazení v ŠJ s rozestupem 1,5 m) 

 
3. Žákům, kteří se, jak odmítnou testovat, tak nosit ochranný prostředek (nevztahuje-li se na 

něj mimořádným opatřením výjimka z povinnosti) nemůže v souladu s mimořádným 

opatřením MZ škola umožnit osobní přítomnost na vzdělávání. Na absenci takto vzniklou se 

vztahují pravidla Školního řádu školy. 

 

4. Zaměstnanci jsou povinni v těch samých termínech, ve kterých probíhá testování žáků, 

škole předložit platný negativní test z odběrového místa (Ag test ne starší 72 hodin, PCR ne 

starší 7 dnů) nebo je povinen podrobit se samotestu na místě - rychlý antigenní test na 

stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro samotestování, jehož výsledek 

bude negativní. Pokud zaměstnance na místě prokáže, že podstoupil rychlý antigenní test za 

dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a 

prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele 

zdravotních služeb.  

Škola není povinna poskytovat pro své zaměstnance testy. 

V případě, že zaměstnanec nepředloží negativní test nebo se nepodrobí samotestu na místě, je 

zaměstnanec povinen nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu ve všech prostorech 

budovy nebo ve venkovních prostorech, kde není schopen dodržet rozestup 1,5 m. 

Povinnost předkládání negativního testu se netýká zaměstnanců, kteří mají řádně ukončené 

očkování nebo prodělali onemocnění covi-19 a jsou v ochranné lhůtě.  

 
5. Dezinfekční prostředky na ruce jsou u vstupu do budovy, u tělocvičny a v každé třídě 

 

6. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund myje ruce 

vodou a mýdlem, popřípadě provede dezinfekci rukou. 

 
7. Všichni dodržují hygienu rukou v průběhu pobytu ve škole, škola na nutnost takového 

postupu neustále upozorňuje. 

 

8. Přesuny žáků nachodbách je nutné organizavat tak, aby byl minimální kontakt mezi 

skupinami, včetně zaměstnanců školy 



 

9. Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 1,5 metry (vždy, když je to možné) 

 

10. Ve společných prostorách je nutné užívat roušku 

 

11. Přestávky se doporučuje trávit venku 

 

12. Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na 

dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky 

 

13. Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně 

 

14. Škola zajistí ve spolupráci se zřizovatelem dostatečné množství dezinfekce 

 

15. Nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné 

osušení rukou jsou umístny před vstupem do jídelny 

 

16. Ve škole je místnost určená pro izolace osoby s podezřením na nákazu COVID 19, v této 

místnosti se nachází dezinfekce a papírové ubrousky, dezinfekční mýdlo a ochranné pomůcky 

(rukavice, štít) 

 

17. Časté větrání (minimálně 5 minut za hodinu) 

 

18. Nejméně jednou denně je provedeno důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, 

pedagogové a další pracovníc školy nacházejí 

 

19. Několikrát denně je prováděna dezinfekce povrchů a předmětů, které používá velký počet 

lidí (kliky u dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši) 

 

20. Odpadkové koše se kontrolují průběžně, vyprazdňují se minimálně jednou denně 

 

21. Pro čištění a dezinfekci prostředků se používají prostředky, které působí jakoukoliv 

virucidní aktivitou. Na etiketě je uvedená účinná kncentrace dezinfekčního prostředku a čas 

působení. (min. EN14476 nebo DVV/RKI) 

 

22. Ředění dezinfekčních prostředků musí být prováděno v souladu s návodem uvedeným na 

etiketě dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení je nutné dezinfekci opakovat 

 

23. Zvýšená pozornost je věnována dezinfekci školních lavic, stolů a povrchů jako jsou např. 

kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovladače, telefony, učební pomůcky, podlahy 

používaných prostor 

 

24. Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid 

 

25. Zajistit dostupnost nádob na likvidaci odpadů bezpečným způsobem (vyjímatelné 

jednorázové pytle) 

 

26. V jídelně školy se při výdeji jídla zajistí co nejmenší kontakt různých skupin 

 

27. Před vstupem do jídelny si strávníci řádně umyjí případně dezinfikují ruce 

 

28. Personál kuchyně má při vydávání školních pokrmů nasazeny ochranné prostředky 

dýchacích cest, pokud to aktuálně platné mimořádné opatření MZd stanovuje. 

 

29. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory 



 

30. V jídelně a kuchyni se dodržují zvýšenou měrou hygienická opatření 

 

31. Škola v co největší míře omezí pohyb cizích osob v prostorách školy. 

 

32. O zpřísněných podmímkách jsou informovány uklizečky školy, školník, pracovníci školní 

jídelny i pedagogičtí pracovníci  

 

33. Uklizečky, školník a pracovnice školní jídelny byli informováni a poučeni o zvýšených 

hygienických zásadách při úklidu školy 

 

 

 

 

 

V Šatově dne 18. 8. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová 

ředitelka ZŠ Šatov 

 

 

 

 

 

 

 


