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 Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a 
   Svídnická 1a/599 
   Praha 8 – Troja 

181 00 

 

Praha 31. 8. 2020       naše zn.: 127/2020-Bu/A.4. 
tel./fax: 233 554 280  e-mail: reditelka@mazurska.cz  web: www.mazurska.cz 

 

Pokyn ředitelky školy 
 

Manuál provozu Základní školy Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a ve školním roce  
2020 – 2021 vzhledem ke covid - 19 

 
1. Úvod 

a) Manuál provozu nadepsané školy ve školním roce 2020 – 2021 vzhledem ke covid – 19 vychází 
z manuálu MŠMT „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke 
covid – 19“ 
 

https://www.msmt.cz/file/53629/ 
 

b) Další informace na webu MŠMT: 

https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari 

 

2. Příchod do školy a odchod ze školy 
a) K nástupu do školy nepotřebují žáci žádné potvrzení ani prohlášení.  

b) Do školy se vstupuje naprosto standardním způsobem. 

c) Žáci během pobytu ve škole nepotřebují roušky. 

 

3. Vstup do budovy školy  
a) Ministerstvo doporučuje omezit pohyb rodičů i dalších osob uvnitř školních budov. Prosíme Vás, 

respektujte tuto skutečnost.  
b) Během běžného provozu od 2. 9. 2020 je vstup do budovy školy umožněn pouze žákům, nikoliv 

doprovázejícím osobám. 
c) Domluvené schůzky s vyučujícími apod. lze realizovat. 
d) V budově školy je povinnost dodržovat stanovená hygienická pravidla. 

 

4. Provoz v budově školy, hygienická pravidla 
a) U vstupu do budovy školy, v každé učebně, v odděleních ŠD, před vstupem do školní jídelny a 

u tělocvičen jsou k dispozici dezinfekční prostředky k dezinfekci rukou. 

b) Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou studenou a teplo vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou 

na dezinfekci v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.  

c) Po použití WC si žák důkladně umyje ruce mýdlem (20 až 30 sekund vodou) a po osušení 

použije dezinfekci na ruce.  

d) Pověřený pedagogický pracovník odpovídá za časté větrání prostoru třídy, učebny. 
e) Úklid a dezinfekce toalet probíhá vícekrát denně. 
f) Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, je prováděna 

několikrát denně - kliky dveří, vodovodní baterie, spínače světel, místa k sezení ve společných 
prostorách apod.  

g) Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci školních lavic, stolů a povrchů, jako jsou např. 
učební pomůcky, klávesnice, dálkové ovládače, telefon apod.  

h) Odpadkové koše se kontrolují průběžně; vyprázdněny musí být minimálně jednou denně. 
i) Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid.  
j) O zpřísněných podmínkách úklidu byl úklidový personál poučen. 
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k) Nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení 
rukou je umístěny před vstupem do místnosti určené pro izolaci osoby s podezřením na nákazu 
covid - 19. 

 

 
5. Pravidla pro poskytování školního stravování – školní jídelna 

a) Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce mýdlem a po osušení použije dezinfekci na 
ruce.  

b) Pokrmy vydává personál ŠJ včetně čistých příborů a táců, strávníci si sami jídlo a pití 

nenabírají a neberou si ani příbory (nemůžeme využívat salátový a ovocný bar, ovoce, 

zeleninu, nápoj a příbor dostanou žáci od kuchařek). 

c) Po konzumaci oběda zajistí úklidový personál hygienickou čistotu ploch všech jídelních stolů, 

kde skupina obědvala. 

d) Ke stolům si sedají vždy skupiny žáků jedné třídy.  

 
6. Školní družina a kroužky 

a) Ve školní družině budou v souladu s doporučením ministerstva školství vytvořeny co nejvíce 
homogenní skupiny.  

b) Vzhledem k personálním a finančním možnostem ale rozhodně není možné vytvořit oddělení 
školní družiny tak, aby se v nich potkávali výhradně žáci z jedné třídy.  

c) Obdobné je to i se školními kroužky.  
d) Ve všech kroužcích se logicky budou potkávat děti z více tříd.  
e) Nabídka kroužků bude obdobná jako v minulých letech. Činnost kroužků neodporuje manuálu 

MŠMT. 
f) Je ovšem jen a jen na Vás rodičích, zda své děti do školních kroužků přihlásíte, či nikoliv. 

 

7. Aktivity nad rámec výuky 
a) Škola, v souladu s doporučením MŠMT v manuálu, bude pečlivě zvažovat nutnost konání těch 

aktivit, které nejsou nezbytně nutné pro naplnění školního vzdělávacího programu a dochází při 
nich ke koncentraci vyššího počtu lidí (lyžařský výcvikový kurz, školy v přírodě, ozdravné pobyty 
včetně výjezdu do Španělska).  

b) Předpokládáme, že se tyto akce během školního roku 2020 – 2021 neuskuteční. 
 

8. Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy covid – 19, karanténa 
a) Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto 

povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna zajistit 
„oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních 
dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně 
veřejného zdraví).  

b) Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního 
onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest 
hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale bude těmto příznakům 
věnovat zvýšenou míru pozornosti (informace rodičům). 

c) Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu 
nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně 
známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.  

d) Žákovi popř. 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. 

e) Vzhledem k výše uvedenému velice apelujeme na rodiče, aby v žádném případě neposílali dítě 
s takovými příznaky do školy, i když se pak v příznivé situaci prokáže, že šlo o planý poplach a 
dítě covid-19 nemá, je s tím spousta nepříjemností pro spoustu dalších lidí (spolužáci a jejich 
rodiče, zaměstnanci školy atd.). Děkujeme. 

f) V případě karantény pro méně než 50 % žáků jedné třídy pokračuje výuka přítomných žáků 
standardně, škola nemá povinnost realizovat distanční výuku. S žáky v karanténě by přesto byli 
učitelé v kontaktu na dálku a pracovali s nimi.  

g) V případě karantény pro více než 50 % žáků jedné třídy pokračuje výuka přítomných žáků 
standardně, škola má povinnost realizovat distanční výuku.  
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h) V případě karantény pro celou třídu probíhá výuka distanční formou. 
i) Karanténu nařizuje vždy hygienická stanice, nikoliv ředitelka školy.  

 

9. Distanční výuka 
a) Všechny informace o případné distanční výuce naleznete na www.mazurska.cz v kolonce 

„Žáci a rodiče“ – „Covid – 19“. 
 

http://zs-mazurska.cz/zaci-a-rodice/covid-19/ 
 

b) V případě jakéhokoliv přerušení výuky (třídy, celé školy, krátkodobého, dlouhodobého) bude 
škola v zásadě ze dne na den schopna přejít na režim distanční výuky. 

c) Bližší informace i s detailními návody vždy včas sdělí třídní učitelé, popř. vedení školy. 
 

10. Závěr 
a) Upozorňujeme rodiče, že jednotlivá opatření se mohou v závislosti na vývoji epidemiologické 

situace a pokynech MZ ČR, HS, MŠMT, zřizovatele atd. měnit. 
 
 
 

Mgr. Milada Bulirschová 
ředitel školy 
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