
Upřesnění ředitele k Manuálu MŠMT Provoz škol a školských zařízení ve školním 
roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 

MŠMT vydalo dne 17. 8. 2020, pod č.j. MSMT-33469/2020-1, manuál Provoz škol a školských 
zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19. Ředitel školy upřesňuje tento manuál 
o následující informace: 

 

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 

Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými 
právními předpisy. Od žáků před prvním příchodem do školy nebudeme vyžadovat prohlášení 
bezinfekčnosti. V budově školy či školského zařízení není povinnost nosit roušky. Zavedení 
povinnosti nosit roušky se řídí podle stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. 
semaforu. V případě, že bude okres zařazen do stupně pohotovosti II (oranžová barva), zavede 
příslušná krajská hygienická stanice povinnost nošení roušek ve společných prostorech škol a 
školských zařízení (aktuální informace budou vždy na webových stránkách školy). 

Vstup žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy není nijak omezen, žáci budou 
dodržovat platná hygienická doporučení (dezinfekce, roušky apod.). 

Třídní učitelé při zahájení školního roku škola aktualizují kontakty na všechny účastníky 
vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců dětí a žáků (telefonní čísla a e-maily). 

Na webových stránkách a při vstupu do budovy jsou vyvěšeny pokyny MŠMT a MZd o stanovených 
hygienických a protiepidemických pravidlech. Onemocnění žáka nemocí COVID-19 či podezření na 
onemocnění COVID-19 se ihned hlásí třídnímu učiteli a v kanceláři školy emailem nebo telefonicky 
na čísle 572420211, info@sosgsm.cz. Onemocnění zaměstnance nemocí COVID-19 či podezření 
na onemocnění COVID-19 se ihned hlásí telefonicky řediteli školy, poté zástupkyni ředitele školy 
(telefonicky). 

Aktuální oznámení budou zveřejňována na webových stránkách školy a u vstupu do budovy školy. 
Žáci i zaměstnanci školy musí dodržovat zásady osobní a respirační hygieny (např. je nutné kašlat a 
kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a následně si umýt ruce, ruce si po příchodu do školy 
a do třídy dezinfikovat atd.). Dezinfekční přípravky jsou u vchodu do budovy, v každé učebně, na 
sociálních zařízeních a v kabinetech učitelů. 

Škola upozorňuje zaměstnance školy, zákonné zástupce žáků a studenty, že osoby s příznaky 
infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob 
uvnitř budovy školy je omezen, doporučujeme vyřizovat záležitosti emailem a telefonicky. 

Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, 
šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Bezkontaktní teploměr – k měření tělesné 
teploty v případě podezření na infekční onemocnění, včetně covid-19, je umístěn na sekretariátě 
školy ve Starém Městě a u zástupkyně ředitele na odloučeném pracovišti v Uherském Hradišti. 
Záložní roušky pro případ zapomenutí nebo znehodnocení roušky žáka či zaměstnance školy je 
možno zakoupit v automatech ve škole. 

 

  



HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU 

U vstupu do budovy školy, v každé učebně a hygienickém zařízení jsou k dispozici prostředky k 
dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. Po příchodu do školy si žák dezinfikuje ruce 
dezinfekčním přípravkem a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.  

Učitelé zajistí časté a intenzivní větrání učeben a školníci ostatních využívaných prostor školy.  
Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací 
hodiny. Dozorující učitelé zajistí průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem žáků 
do školy, po zahájení vyučování. Po odchodu žáků ze školy po skončení vyučování zajistí větrání 
šatních prostor uklízečky.  

 

INFORMACE KE ŠKOLNÍM JÍDELNÁM 

Jídelna Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město bude mít normální provoz dle hygienických 
pravidel vydaných MZd (dezinfekce u vstupu do jídelny, roušky na chodbách, v jídelně ne, příbory 
dostanou žáci samostatně, nebudou si je brát sami atd.).  

 

HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU PRO 
UKLÍZEČKY  

Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně. 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. 
 
Je kladen důraz na dezinfekci (provádět ji podle konkrétních podmínek několikrát denně) povrchů 
nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a 
počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce). 
 
 

Ve Starém Městě dne 31. 8. 2020 

 

 

Mgr. Bedřich Chromek 
ředitel školy 

 


