
Provoz Základní školy Golčův Jeníkov ve školním roce 2020/2021 

vzhledem ke covid-19 

 

1. Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov zahájí svou činnost ve 

školním roce 2020/2021 od 1. 9. 2020 v plném rozsahu bez omezení. 

2. U vstupu do budovy školy si všichni žáci a žákyně vydezinfikují ruce. 

V každé učebně, WC, tělocvičně a jídelně jsou k dispozici prostředky 

k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. 

Každý žák a žákyně provedou dezinfekci několikrát po celou dobu pobytu 

ve škole. Je zajištěno bezpečné osoušení rukou ručníky na jedno použití.  

3. Větrání učeben provádí pedagogové opakovaně o přestávkách i během 

výuky. Probíhá také větrání šaten. 

4. Škola je vybavena zásobou čistících a dezinfekčních prostředků, 

bezkontaktním teploměrem a přiměřeným počtem roušek. 

5. Provozní zaměstnanci školy provádí důkladný úklid všech prostor školy 

několikrát denně za použití dezinfekčních prostředků. 

 

 

Kroky školy v případě podezření na výskyt covid-19 

Podle §7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví je škola povinna zajistit 

oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění od ostatních dětí 

a zajistit pro něho dohled. 

 

1. Pedagogové a provozní zaměstnanci školy budou věnovat zvýšenou 

míru pozornosti příznakům infekčního onemocnění u dětí i dospělých.  

2. Upozorňujeme, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou 

do školy vstoupit. 

V případě podezření je nutné volit tento postup: 

- škola neprodleně oznámí zákonnému zástupci skutečnost, že dítě 

má příznaky infekčního onemocnění 

- zákonný zástupce zajistí bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy 



- dítěti je poskytnuta rouška a je umístěno pod dohledem pedagoga 

do oddělené místnosti, zde čeká na příchod zákonného zástupce a 

školu ihned opustí 

- zákonný zástupce telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který 

rozhodne o dalším postupu. 

 

 

Výskyt onemocnění covid-19 ve škole 

V případě výskytu covid-19 provede KHS šetření a sdělí škole pokyny a 

rozhodne o protiepidemických opatřeních. 

Škola bude informovat žáky, zákonné zástupce a zřizovatele o vzniklé situaci a 

následných krocích v provozu školy, zejména o způsobu vzdělávání. 

Mohou nastat tyto situace: 

1. Karanténa se vztahuje na omezený počet žáků, který nepřekročí 50% 

žáků dané třídy – výuka pokračuje běžným způsobem, žákům 

v karanténě budou zasílány úkoly a materiály pro domácí přípravu. 

2. Karanténa se týká více jak 50% žáků dané třídy – škola je povinna 

vyučovat tyto žáky distančním způsobem, ostatní žáci pokračují 

v prezenční výuce. 

3. Karanténa se týká celé třídy – tato se vzdělává distančním způsobem, 

ostatní třídy se učí prezenčně. Pokud je zakázána přítomnost všech 

žáků školy – přechází celá škola na distanční výuku. 


