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Hygienická a protiepidemická opatření ve školním roce 2021/2022  

Vstup do budovy školy a pohyb v budově 

Osobní přítomnost žáků na vzdělávání v období od 1. do 10. září 2021 je umožněna za podmínek 
uvedených v příloze č. 1 - Screeningové testování 1. – 9. září 2021. 

Vstup do budovy školy je v době od 7:00 do 15:40 hodin umožněn žákům, kteří se účastní výuky, 
zaměstnancům školy, případně osobám, které se se souhlasem ředitele školy účastní vzdělávání žáků 
(lektoři, odborníci z praxe atd.).  Zákonným zástupcům žáků a ostatním osobám (dále „cizí osoby“) 
bude v tuto dobu vstup do budovy školy umožněn pouze za účelem vyřízení neodkladných záležitostí, 
které vyžadují osobní přítomnost v budově školy a nelze je vyřídit za využití prostředků komunikace na 
dálku, a to na dobu nezbytnou k vyřízení této záležitosti. 

Pohyb cizích osob ve škole je omezen takto: 

- Nutná schůzka zákonného zástupce žáka s tímto žákem se uskuteční ve vstupní hale školy (žák bude 
přivolán zaměstnancem školy). 

- Schůzka cizí osoby se zaměstnancem školy se uskuteční ve vhodné místnosti, kterou určí tento 
zaměstnanec tak, aby byl minimalizován kontakt s ostatními zaměstnanci a s žáky školy. Příslušný 
zaměstnanec si osobu vyzvedne u vstupních dveří a doprovodí ji na určené místo. 

- Cizím osobám vstupujícím do budovy školy za účelem doručení písemnosti nebo učinění ústního 
podání bude umožněn přístup na nezbytně nutnou dobu pouze do podatelny školy. 

- Účastníci akce organizované jinou právnickou nebo fyzickou osobou, která využívá prostor školy 
na základě smlouvy o pronájmu, mohou vstupovat pouze do prostor vymezených ke konání akce a 
na dobu vymezenou pro konání akce. Tyto akce se mohou konat pouze v době od 15:40 hodin. 

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Žádáme zákonné zástupce žáků, 
aby neposílali do školy žáky s příznaky infekčního onemocnění. 

Žáci vstupují do školy vstupem přes šatny. Žákům je zakázáno se v šatnách shromažďovat. Po příchodu 
do budovy školy žák neprodleně opustí prostor šaten.  

Výuka bude organizována tak, aby byly přesuny žáků mezi učebnami a jejich pohyb po chodbách 
minimalizovány na nezbytnou míru. Žáci jsou povinni omezit pohyb na chodbách a ve společných 
prostorách na nezbytnou míru. 

Při pohybu na chodbách, při návštěvě toalet a ve společných prostorech se žáci pohybují tak, aby byly 
minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak mezi jednotlivci včetně zaměstnanců školy. 

Každá osoba (žáci, zaměstnanci, cizí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných 
prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden 
v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví. Výjimky z této povinnosti jsou 
stanoveny v aktuálně platném mimořádném opatření.  

Hygienická pravidla a standard úklidu 

Hygiena rukou 

U vstupu do vnitřních prostor školy, v jídelně, na hygienických zařízeních (toaletách) a na chodbě 
v každém patře budovy školy je k dispozici umyvadlo s tekoucí pitnou vodou, mýdlo v dávkovači, 
prostředek k dezinfekci rukou v nádobě s dávkovačem a jednorázové papírové ručníky pro bezpečné 
osušení rukou. Prostředek k dezinfekci rukou v nádobě s dávkovačem je umístěn také v každé učebně 
a u tělocvičny. 

V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně umyje ruce mýdlem, popřípadě 
provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.  



Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 
 

Větrání 

Dle aktuální potřeby se provádí pravidelné větrání všech používaných prostor školy. 

- Intenzivní vyvětrání učeben okny se provádí nejméně na začátku každé vyučovací hodiny.  
(V případě potřeby bude krátké intenzivní vyvětrání provedeno také v průběhu hodiny). Vyvětrání 
zajistí vyučující dané vyučovací hodiny. 

- Větrání tělocvičny je prováděno nucenou ventilací každou přestávku mezi vyučovacími hodinami. 
Větrání zajistí vyučující dané hodiny TV. 

- Větrání v šatnách se provádí nejméně před příchodem žáků do školy, po zahájení vyučování a po 
odchodu žáků ze školy po skončení vyučování. Větrání provádí určený zaměstnanec zajišťující úklid 
těchto prostor. Mimo to je zajištěno také větrání nucenou ventilací po dobu každé přestávky mezi 
vyučovacími hodinami.     

- Větrání hygienických zařízení (toalet) je prováděno nucenou ventilací po dobu každé přestávky 
mezi vyučovacími hodinami. 

- Větrání kabinetů a kanceláří zajišťují dle potřeby a klimatických podmínek zaměstnanci školy 
užívající tyto prostory. 

- Větrání na chodbách se provádí dle aktuální potřeby a klimatických podmínek nejméně před 
příchodem žáků do školy, po zahájení vyučování a po provedení celkového úklidu školy. Větrání 
zajišťuje určený zaměstnanec zajišťující úklid těchto prostor. 

Úklid a dezinfekce povrchů 

Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují. Úklid 
povrchů a ploch se provádí na mokro s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.  

Zvýšená pozornost je věnována dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet osob - 
školní lavice, stoly, kliky, spínače světel, vodovodní baterie, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce, 
klávesnice a počítačové myši, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky, zařízení toalet apod. 

Pro čištění a dezinfekci budou používány dezinfekční prostředky, které působí virucidní aktivitou. 
Stanovení osob provádějících úklid a dezinfekci, požívaných přípravků a frekvence provádění  
je uvedeno v příloze č. 2 tohoto dokumentu. 

Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.  

Školní stravování 

V době výuky je žákům umožněno školní stravování. 

Výdej obědů bude organizován tak, aby byl dle možností co nejvíce minimalizován kontakt různých 
skupin žáků ve školní jídelně (rozdělení výdeje na tři bloky).  

Žákům se důrazně doporučuje, aby v jídelně v maximální možné míře minimalizovali kontakty se žáky 
jiných tříd.  

Před odebráním stravy si každý žák důkladně umyje ruce mýdlem, popřípadě provede dezinfekci rukou. 

Žákům nebude umožněn samoobslužný výdej - tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků  
a využívání samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty). 

U jednoho stolu může sedět nejvýše 6 strávníků. Budou-li všechna místa určená k sezení obsazena, 
nemohou další strávníci do jídelny vstupovat. V takovém případě strávník vyčká mimo prostor jídelny 
na uvolnění místa k sezení.   

Před každým blokem výdeje stravy provedou zaměstnanci školní jídelny dezinfekci výdejního okénka 
(pultu), stolů a židlí v jídelně, vodovodních baterií užívaných žáky k mytí rukou a klik vstupních dveří.  

Žáci (resp. zaměstnanci), kteří se nepodrobní testování a nevztahuje se na ně žádná z výjimek, jsou 
povinni při konzumaci stravy a nápojů dodržovat odstup od ostatních osob nejméně 1,5 m. 
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Cizí strávníci a žáci, kteří se vzdělávají distanční formou, nekonzumují odebíranou stravu ve školní 
jídelně. Je jim umožněno odebrání stravy do přinesených nádob. Výdej stravy cizím strávníkům probíhá 
ve vymezeném čase (10:45 – 11:00) mimo čas určený ke konzumaci stravy pro žáky a zaměstnance 
školy.  Po ukončení výdeje stravy cizím strávníkům provedou zaměstnanci školní jídelny dezinfekci 
výdejního okénka (pultu) a všeho použitého nádobí a náčiní použitého při výdeji.  

Zaměstnanci školní jídelny jsou povinni respektovat zásady správné výrobní a hygienické praxe. Školní 
jídelna zajistí mytí nádobí při dostatečně vysokých teplotách (mycí proces min. 60 °C).  
Při ručním mytí bude zajištěn finální oplach vodou o teplotě min. 85 °C.  

Vedoucí školní jídelny stanovuje pravidla a povinnosti jednotlivých zaměstnanců školní jídelny  
pro manipulaci s nádobím, provádění dezinfekce atd. tak, aby nebyl ohrožen zdravotně nezávadný 
provoz školní jídelny, a kontroluje dodržování těchto pravidel a povinností.  

Postup při podezření na výskyt nákazy COVID-19 

Zaměstnanci školy, zejména pedagogičtí pracovníci jsou povinni věnovat zvýšenou pozornost 
příznakům infekčního onemocnění žáků. Při zjištění příznaků infekčního onemocnění škola uplatní 
následující postup. 

1) Při příznacích patrných při příchodu žáka do školy 

a) Zletilý žák, nebo nezletilý žák za přítomnosti zákonného zástupce: 
- Žák není do školy vpuštěn. 

b) Nezletilý žák bez přítomnosti zákonného zástupce: 
- Žák si neprodleně nasadí ochranu dýchacích cest a je izolován od ostatních osob. 
- Škola tuto skutečnost neprodleně oznámí zákonnému zástupci žáka a informuje ho o nutnosti 

bezodkladného vyzvednutí (odchodu) žáka ze školy.   
- S předchozím písemným souhlasem zákonného zástupce žák opustí budovu školy.  
- Není-li možné, aby žák bezodkladně opustil budovu školy, setrvává žák v izolaci od ostatních 

osob do doby převzetí zákonným zástupcem.  
- Do doby příchodu zákonného zástupce (odchodu žáka ze školy) je nad žákem vykonáván 

dohled a je mu poskytnuta potřebná péče. Při péči (resp. dohledu) o nemocného nebo 
podezřelého z nákazy používá žák i osoba, která o něj pečuje, osobní ochranné pomůcky. 

2) Příznaky se vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole 

a) Zletilý žák: 
- Žák opustí v nejkratším možném čase školu za současného použití ochrany dýchacích cest.  

b) Nezletilý žák bez přítomnosti zákonného zástupce: 
- Postupuje se podle bodu 1b). 

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka o tom, že 
má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

3) Při příznacích infekčního onemocnění u zaměstnance školy  

- Zaměstnanec školu nebo aktivitu v nejkratším možném čase opustí s použitím ochrany 
dýchacích cest a s dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření 
na nákazu COVID-19.  

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. Tuto skutečnost potvrzuje u žáka 
praktický lékař pro děti a dorost, u zaměstnanců školy lékař v oboru všeobecné praktické lékařství 
nebo poskytovatel pracovně lékařských služeb.   
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Distanční výuka 

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných 
opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost více než poloviny žáků 
alespoň jedné třídy ve škole. Na vzdělávání distančním způsobem přechází výuka dotčených žáků po 
dobu trvání tohoto stavu. Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. 
Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně 
hodnocení podmínkám žáků.  

V případech, které nejsou uvedeny v předchozím odstavci, škola nemá povinnost poskytovat 
nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem. V těchto případech škola postupuje obdobně 
jako při běžné absenci.  

Podrobnosti o organizaci distanční výuky jsou uvedeny v části VII. školního řádu. 

 

V Zábřehu, 26. 8. 2021 
Mgr. Martin Paclík, ředitel školy 
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Příloha 1 Hygienických a protiepidemických opatření ve školním roce 2021/2022 

Screeningové testování 1. – 9. září 2021 

Povinnost testování  

Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR lze žáku umožnit osobní přítomnost  
na vzdělávání pouze tehdy, pokud  

a) podstoupil v termínech 1. září, 6. září a 9. září 2021 vyšetření prostřednictvím neinvazivního 
preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, které si provedl sám 
nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále jen „preventivní 
antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření, nebo 

b) byl očkován proti onemocnění Covid-19 a uplynulo nejméně 14 dní od dokončení očkovacího 
schématu (tato skutečnost se dokládá platným certifikátem o provedeném očkování), nebo 

c) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba izolace podle platného 
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního testu na přítomnost 
SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo  

d) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním 
výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost 
antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo  

e) po celou dobu poskytování vzdělávání v budově školy nebo ve venkovním prostředí, není-li možné 
dodržet rozestupy alespoň 1,5 m od ostatních žáků, používá ochranný prostředek dýchacích cest 
podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (respirátor FFP2,  
KN 95, pro žáky nižšího gymnázia stačí chirurgická rouška). Podrobnosti jsou uvedeny níže. 

Preventivní antigenní test podle odstavce a) se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy.  
Není-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. 

Pro preventivní testování budou užívány antigenní testy Genrui BioTech. Při provádění tohoto testu 
si žák sám odebírá vzorek z přední části nosu. (Podrobnosti o provedení testu jsou uvedeny níže.) 

Pokud žák nebo jeho zákonný zástupce nebude souhlasit s použitím testu, který má škola k dispozici, 
může přinést vlastní test, který bude použit pro testování.  Lze však použít pouze test, který je uveden 
na seznamu testů, pro které Ministerstvo zdravotnictví vydalo výjimku podle § 4 odst. 8 nařízení vlády 
č. 56/2015 Sb.). Současně je nutné předat škole všechny potřebné podklady k použití testu. 

Některou ze skutečnosti podle odstavců b) – d) doloží žák (resp. zákonný zástupce) v den provádění 
testování ve škole příslušným potvrzením (certifikátem apod.), který předloží pedagogickému 
pracovníku přítomnému při testování. Pracovník předložený doklad zkontroluje, zaznamená informaci  
o splnění příslušné podmínky do seznamu žáků a doklad žáku (resp. zákonnému zástupci) vrátí. 

Postup v případě pozitivního výsledku testu 

V případě pozitivního výsledku testu bude pozitivně testovaný žák izolován od ostatních, negativně 
testovaných osob. (Žák bude umístěn do izolační místnosti.) 

Zletilý žák bude poučen o nutných opatřeních během návratu domů a neprodleně opustí školu. 

Škola kontaktuje zákonného zástupce nezletilého žáka a se souhlasem zákonného zástupce a  
po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů žák opustí školu, jinak žák vyčká  
v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Souhlas zákonného zástupce nezletilého žáka  
s opuštěním areálu školy může být dán předem tak, že zákonný zástupce vyplní a doručí do školy 
formulář, který je umístěn v systému Škola Online v záložce „Ostatní moduly“ – „Úložiště dokumentů“, 
ve složce „Data pro žáky a rodiče“ – „Covid 2021-2022“.   

Uvedené kroky (izolace a opuštění školy) se vztahují na všechny žáky, kteří byli s pozitivně testovaným 
v jedné třídě nebo skupině v předcházejících 2 dnech před provedením testu. 
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Povinná konfirmace a návrat do školy 

Škola vydá pozitivně testovanému žáku nebo zákonnému zástupci potvrzení o pozitivním výsledku 
testu. Zákonný zástupce žáka nebo žák je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým 
způsobem informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru 
všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen 
rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k 
tomuto vyšetření. 

Žák s pozitivním výsledkem antigenního testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení 
negativního konfirmačního testu RT-PCR, nebo po skončení povinné izolace. Potvrzení o ukončení 
izolace vydává praktický lékař.  

Žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech v jedné třídě nebo skupině s žákem nebo pedagogickým 
pracovníkem, který má pozitivní výsledek antigenního testu, se neumožňuje osobní přítomnost  
ve škole po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu osoby s pozitivním výsledkem 
preventivního antigenního testu. Toto neplatí pro žáky, kteří jsou očkovaní v souladu s výše uvedeným 
bodem b) nebo prodělali onemocnění Covid-19 a splňují podmínku podle výše uvedeného bodu c). 

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného antigenním testem, 
doloží tato osoba neprodleně výsledek škole, která dále informuje původně indikované kontakty. 
Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce.  

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného antigenním testem, 
je povinen žák nebo jeho zákonný zástupce okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku 
konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici 
jméno pozitivně testovaného žáka a seznam žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech 
s žákem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu. Krajská hygienická stanice postupuje podle 
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.  

Organizace vzdělávání „netestovaných“ žáků 

Pokud žák testování neabsolvuje a nevztahuje se na něj některá z výjimek z testování uvedených výše 
v odstavcích b) – d), bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit ve škole pouze  
za dodržení přísnějších režimových opatření. 

- Žák je povinen nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. ve třídě při výuce  
a ve společných prostorách školy. Žák je tedy povinen ve vnitřních a ve venkovních prostorech, 
pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru, nosit respirátor (FFP2, KN 95); žáci nižšího stupně 
osmiletého gymnázia jsou oprávněni používat chirurgickou roušku. Tuto povinnost nemají žáci,  
na které se vztahuje některá z výjimek uvedených v aktuálně platném opatření Ministerstva 
zdravotnictví k použití ochranných prostředků dýchacích cest. 

- Žák nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převléká se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít 
sprchy. 

- Žák nesmí zpívat. 
- Žák při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívá ochranný prostředek dýchacích 

cest a musí sedět v lavici nebo u stolu. 
- Žák je povinen v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup  

od ostatních osob minimálně 1,5 metru (netýká se žáků, kteří mají stanovenou výjimku  
z povinného nošení ochrany dýchacích cest).  

V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na 
něj některá z výjimek z těchto povinností), škola nesmí podle mimořádného opatření Ministerstva 
zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání. Škola v tomto případě nemá povinnost 
poskytovat nepřítomnému žáku vzdělávání distančním způsobem. V tomto případě škola postupuje 
obdobně jako při běžné absenci. Absence žáka musí být omluvena v souladu se školním řádem. 
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Postup testování (centrálně dodané testy) 

Pro preventivní testování budou užívány antigenní testy Genrui BioTech. Při provádění tohoto testu 
si žák sám odebírá vzorek z přední části nosu.  

Postup při testování 

1. Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.  
2. Dohlížející osoba informuje testované o průběhu odběru.  
3. Každý testovaný obdrží jednu sadu komponent pro testování. 
4. Přiloženou zkumavku testovaný umístí do stojánku a připraví do ní roztok - lahvičku s reakčním 

roztokem otevře ukroucením závěru, stiskne lahvičku a do extrakční zkumavky nakape 3 až 4 
kapky, aniž by se se dotýkal okraje zkumavky.  

5. Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů.  
- Testovaný zasune tampon do nosní dírky přibližně 2,5 cm hluboko. Přejede 5x podél sliznice 

nosní dírky, aby se získalo co nejvíce sekretu. Tento postup opakujte stejným tamponem i u 
druhé nosní dírky.  

- Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru.  
6. Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu.  

- Vloží tampon se vzorkem do extrakční zkumavky s předem připraveným reakčním roztokem a 
otočí jej asi 5x až 6x.  

- Zatlačí hlavu tampónu na stěnu zkumavky a poté nechá stát asi 1 minutu.  
- Stiskne prsty zkumavku a vytáhne tampon tak, aby z něj vyteklo co možná nejvíce kapaliny.  
- Nainstaluje kapátko na extrakční zkumavku, pevně ji uzavře a nechá znovu 1 minutu stát.  
- Vezme připravenou testovací kazetu, nakape 3 kapky odstátého reakčního roztoku se 

vzorkem do otvoru pro vzorek v testovací kazetě.  
- Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut.   

7. Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu.  
8. Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných.  
9. Vyhodnocení testu:  

- Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového 
koše. Žákovi je umožněna účast na prezenční výuce.  

- Pokud je výsledek pozitivní, žák vyhazuje test do určeného odpadkového koše a je poslán do 
izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy, je-li zletilý nebo má-li nezletilý žák 
souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu. Následně jsou vydezinfikovány 
všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout.  

- Pokud je výsledek nečitelný (neprůkazný), test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a žák musí 
vykonat nový test.  

Leták s návodem k provedení testu je umístěn v systému Škola Online v záložce „Ostatní moduly“ – 
„Úložiště dokumentů“, ve složce „Data pro žáky a rodiče“ – „Covid 2021-2022“. 

Videonávod k provedení testu je možné zhlédnout zde: 
https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4&t 

Více informací o testování lze nalézt zde https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4&t
https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/
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Příloha 2 Hygienických a protiepidemických opatření ve školním roce 2021/2022 

Podrobnosti provádění úklidu a dezinfekce 

Používané čisticí a dezinfekční prostředky 

a) Savo (ředění dle návodu výrobce)  

- čištění a dezinfekce veškerých povrchů při hlavním úklidu po odchodu žáků ze školy – 
podlahy, školní lavice, stoly, židle, dveřní kliky, spínače světel, vodovodní baterie, tlačítka 
zásobníků mýdel či dezinfekce, klávesnice a počítačové myši, dálkové ovládače, telefony, 
učební pomůcky, zařízení WC … 

- vodovodní baterie a zařízení WC v průběhu dne  

b) Chloramin (ředění dle návodu výrobce) 

- ve školní jídelně – alternativně k Savu a Persterilu – čištění a dezinfekce podlah 

c) Persteril (ředění dle návodu výrobce) 

- ve školní jídelně – alternativně k SAVU a Chloraminu – čištění a dezinfekce podlah 

d) Dezinfekce Anti-COVID  

- dezinfekce dveřních klik a madel zábradlí v průběhu dne 
- ve školní jídelně - dezinfekce výdejního okna (pultu), stolů a židlí, dveřních klik, vodovodních 

baterií a tlačítek zásobníků mýdel či dezinfekce v průběhu dne mezi výdeji stravy 

Frekvence a doba čištění a dezinfekce povrchů 

a) podlahy v celé škole (vč. Jídelny) 

- 1 x denně – po odchodu žáků ze školy 

b) podlahy ve vstupní hale a v šatnách  

- 2 x denně – po příchodu žáků do školy, po odchodu žáků ze školy   

c) povrchy lavic a stolů 

- 1 x denně – po odchodu žáků ze školy 

d) kliky, spínače světel, madla zábradlí 

- 2 x denně – po skončení hlavní přestávky, po odchodu žáků ze školy 

e) vodovodní baterie, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce, podlahy a zařízení WC  

- 2 x denně – po skončení hlavní přestávky, po odchodu žáků ze školy 

f) klávesnice a počítačové myši, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky 

- 1 x denně – po odchodu žáků ze školy 

g) ve školní jídelně - výdejní pult, stoly a židle, vodovodní baterie a kliky vstupních dveří, tlačítka u 
zásobníků mýdel či dezinfekce  

- 4 x denně – před každým blokem výdeje stravy a při hlavním úklidu 

Osoby provádějící čištění a dezinfekci 

a) hlavní úklid školy po odchodu žáků ze školy 

- na každém podlaží uklízečka dle stálého rozvržení uklízených prostor 

b) čištění a dezinfekce povrchů ve škole v průběhu výuky 

- uklízečky konající službu dle  rozvržení pracovní doby a stanovených služeb 

c) čištění a dezinfekce povrchů ve školní jídelně 

- kuchařka určená pro daný den vedoucí školní jídelny 


