
1 
 

Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace,  

tel.: 606 076 420, e-mail: info@zs5kveten.cz 

 

Název a sídlo organizace:   
Základní škola, Liberec, ul.5.května 64/49, příspěvková 

organizace 

Datum školení:  11. května 2020 

Školení provedl/a/ ředitel ŽŠ: Mgr. Iveta Rejnartová 

Školení je provedeno v následujícím rozsahu se zaměřením na zajištění podmínek stanovených MŠMT a MZ ČR. 

Zaměstnanci měli při školení k dispozici bezpečnostní listy používaných desinfekčních 
prostředků a metodický pokyn MŠMT, který stanovuje základní provozní podmínky základních 
škol po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření                                  a 
doporučení. 

Osnova: 

 
1. používání ochranných prostředků 

2. zásady desinfekce a úklidu 
3. zásady při stravování 

4. cesta do školy a ze školy  
5. pobyt ve třídě a v prostorách školy  

6. zásady při podezření na infekci patogeny, které způsobují pandemii  
 

Používání ochranných prostředků  

• Žáci a pedagogové při vzdělávání nebo poskytování poradenských služeb v 

rámci jedné místnosti nemusí nosit ochranu dýchacích cest (nos, ústa), pokud je 

zachován rozestup nejméně 1,5 m.  

• Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se považuje nejenom rouška, ale                

      i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.  

• Ostatní nepedagogičtí zaměstnanci a jiné osoby (rodič, dodavatel služeb) se                          

      v prostorách školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze nezbytně nutnou    
      dobu.   

• Bezpečná manipulace s použitými rouškami a jejich likvidace, viz příloha č. 1 

• Při vstupu do školy každý použije  dezinfekční přípravek viz. příloha č. 2 


Zásady desinfekce a úklidu 

• Před znovuotevřením školy musí být uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech 
prostor. 

• Zvýšení frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou).  

•  Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv 
virucidní aktivitou.  

Rozlišujeme 3 kategorie virucidní účinnosti u přípravků pro dezinfekci rukou a ploch:  

✓ Virucidní aktivita - deklarovaná účinnost proti všem virům, obaleným i neobaleným   
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(Testované viry: Adenovirus, Norovirus, Poliovirus)  

✓ Omezené spektrum virucidní aktivity – deklarovaná účinnost proti všem obaleným virům a noroviru, 
rotaviru a adenoviru ( Testované viry: Adenovirus, Norovirus ) 

✓ Virucidní aktivita proti obaleným virům (dříve také označována jako omezená virucidní 

účinnost/aktivita) – deklarovaná účinnost proti všem obaleným virům  
                 (Testované viry: Vaccinia virus (kmen MVA nebo Elstree), dle DVV/RKI také virus BVDV ) 

 
Koronavirus je obalený virus, tj. přípravek s jakoukoliv virucidní aktivitou je účinný také na tento virus.  

❖ DP pro dezinfekci rukou musí být účinné v rozmezí 12 s až 30 s  
❖ DP na dezinfekci povrchů musí být účinné do:   - 5 min, používají-li se pro dezinfekci povrchů 

přicházející do styku s pacientem/personálem, povrchy  kde se často dotýkají lidé a 60 min pro ostatní 
povrchy  

 

Příklad vybraných virucidních ( prostředek hubící (ničící) viry) dezinfekčních prostředků  - 

 Doplnit konkrétní prostředky 

Název přípravku Použití 

           na ruce na povrchy a plochy  
- k ředění  

na povrchy a plochy 
koncentrát - postřik  

Savo NE ANO NE 

Anti-COVID ANO NE ANO 

 

Na etiketě je uvedena účinná koncentrace dezinfekčního prostředku a čas působení 
(min. EN14476 nebo DVV/RKI).  

 

• Ředění dezinfekčních prostředků musí být prováděno v souladu s návodem 

uvedeným na etiketě dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení je nutné 
dezinfekci zopakovat.  

• Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci 

školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně . 
 Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být 

prováděna několikrát denně (např. školních lavic, stolů a povrchů, kliky dveří, 
spínače světla, klávesnice a počítačové myši, čipové systémy, podlahy používaných 

prostor, WC a pod). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům. Po celou dobu 
platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid. 

• Zajistit dostupnost nádob na likvidaci odpadů bezpečným způsobem  (vyjímatelné 
jednorázové pytle).  

• Odpadkové koše musí být vyprázdněny alespoň jednou denně.  

• Toalety  - tekoucí pitná voda, mýdlo v dávkovači , dezinfekce a jednorázové papírové 
ručníky pro bezpečné osušení rukou. 

 Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně. 

Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci 
školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně. 

•  Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po 

dobu 5 minut). 

 



3 
 

Zásady při stravování 

• Před zahájením stravování si každý umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.  
• V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování 

jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. A dále je nutné zajistit rozestupy mezi 
jednotlivými skupinami.  

• Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního 
sáčku.  

• Pokrmy či balíčky vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití 
nenabírají a neberou si ani příbory. 

• Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická 
pravidla  a mimořádná pravidla -  nošení roušek, rukavic, při manipulaci s čistým 
nádobím vždy používat čisté rukavice, 

• Dle místních podmínek, množství dětí a personálu je možné zvažovat jednu z 

následujících možností:  
- Školní stravování – v běžné podobě.  

             - Školní stravování – studené balíčky při zajištění níže uvedených pravidel.  

 
Cesta do školy a ze školy  

• Při cestě do školy a ze školy se na žáky a doprovod vztahují obecná pravidla chování 
stanovená krizovými opatřeními, zejména: zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky  

• Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy 
není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti). 

• Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 
• Zaměstnanec školy /např. školník, uklízečka/ organizují pohyb osob před školou, tak, 

aby nedocházelo ke shromažďování osob před školou, a aby nedocházelo ke kontaktu 
mezi skupinami.  

• Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými 
opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

• Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a 
nosu. 

• Organizovat shromáždění žáků ve skupinách tak, jak budou následně společně ve 

třídách.  
• Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do   

skupiny a vyzvedává je.  

• Žáka se známkami infekčního onemocnění nelze přijmout, 
 

 

 Ve třídě a v prostorách školy  
• Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt 

ruce vodou či použije dezinfekci na ruce. 
• Vyučující vede evidenci o docházce žáků do školy.  

• Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.  
• Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

• Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. 
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• Zaměstnanec školy /např. školník, uklízečka, pedagog/ organizují pohyb osob ve 

společných prostorách /šatny, jídelna. / tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých 
skupin.  

• Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je nutné 

organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci 

včetně zaměstnanců školy. 

• Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 

metru).  

•  Ve společných a venkovních prostorách se mohou v lichých/sudých přestávkách střídat 
například třídy lichých/sudých ročníků. Pokud je to možné, doporučuje se trávit 

přestávky venku. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí 

roušky. 

• Dodržovat rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky – 

2 metry (nejméně 1,5 metru). 

•  Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.  

•  V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 

minut). 

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19  
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům 
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní 
infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.  

• Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do 
samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité 

vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky 
je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným 

nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka. Doporučuje se, 
aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty. 

• Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu 
opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáky je pak 

vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným 
nošením roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.  
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PREZENČNÍ LISTINA  

Svým níže uvedeným podpisem potvrzuji, že jsem byl (a) řádně a v uvedeném rozsahu seznámen(a)  s výše 

uvedenými pokyny. Zaměstnanci měli při školení k dispozici bezpečnostní listy používaných chemických 

látek. 

Jméno Příjmení Podpis  

ŠTEFAN PEKARÍK  

MIROSLAV LIDMILA  

SOŇA MARUŠKEVIČOVÁ  

ZDEŇKA NĚMCOVÁ  

MARTINA BURIANOVÁ  

MARIE KREBSOVÁ  

MARIA BUBOK  

IVA ZAJÍČKOVÁ  

IVETA GUJDOVÁ  

HANA HORKÁ  

ŠÁRKA BALOGOVÁ  

MIROSLAVA DVOŘÁKOVÁ  

ALENA ŠÁLKOVÁ  
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PREZENČNÍ LISTINA  

Svým níže uvedeným podpisem potvrzuji, že jsem byl (a) řádně a v uvedeném rozsahu seznámen(a)  s výše 

uvedenými pokyny. Zaměstnanci měli při školení k dispozici bezpečnostní listy používaných chemických 

látek. 

Jméno Příjmení Podpis 

Kristýna BALÁKOVÁ  

MARIE BARTŮŠKOVÁ  

MILENA BERÁNKOVÁ  

IVETA BÍNOVÁ 
 

MAREK BüRGER  

KATEŘINA ČECHOVÁ 
 

LUCIE ČERNÁ 
 

LENKA DRAHÁ 
 

SVĚTLANA FROLÍKOVÁ 
 

JUSTIN HOLDEN 
 

JOSEF JANEČEK  

JANA JEŽKOVÁ 
 

KATEŘINA KAPRASOVÁ 
 

ALENA KAŠTÁNKOVÁ 
 

MARCELA KNĚBORTOVÁ 
 

KATEŘINA KOHOUTOVÁ 
 

SOŇA KOMÁRKOVÁ 
 

RADKA KONEČNÁ 
 

PAVEL KOS 
 

BLANKA KŘENKOVÁ 
 

KATEŘINA KVAPILOVÁ 
 

PAVLA KVAPILOVÁ 
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BARBORA MACHÁČOVÁ 
 

LENKA MARTINKOVÁ  

HANA MIKOTOVÁ 
 

ALENA NYČOVÁ  

VERONIKA PÁLKOVÁ 
 

JANA PETRŽÍLKOVÁ 
 

VERONIKA POZLEROVÁ 
 

VERONIKA PROCHÁZOVÁ 
 

DRAHOMÍRA RICHTEROVÁ 
 

VĚRA ŠEBOROVÁ 
 

DITA ŠKODOVÁ 
 

DAGMAR TICHÁ 
 

KATEŘINA VAVŘICHOVÁ 
 

IRENA ZAJÍČKOVÁ 
 

JAN ZOUZALÍK 
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PREZENČNÍ LISTINA  

Svým níže uvedeným podpisem potvrzuji, že jsem byl (a) řádně a v uvedeném rozsahu seznámen(a)  s výše 

uvedenými pokyny. Zaměstnanci měli při školení k dispozici bezpečnostní listy používaných chemických 

látek. 

Jméno Příjmení Podpis 
BOŽENA 

SVOBODOVÁ  

MARKÉTA 
ÚLEHLOVÁ  

MARCELA SASKOVÁ  

DENISA 
WALTER  

LUCIE ŠTĚPÁNKOVÁ  

EVA 
DAŇKOVÁ  

LENKA 
MAŠTRLOVÁ  

MICHAELA 
MRÁZKOVÁ  

HANA 
PLÍHALOVÁ  

RADKA ŠTĚPÁNKOVÁ  

ZDEŇKA 
TEICHMANOVÁ  

MIROSLAV 
BENEŠ  

IVA 
ŠTAJNCOVÁ  

JANA ŠÍDOVÁ  

STANISLAVA 
KOŽELUHOVÁ  

JITKA 
ŠEDOVÁ  

TEREZA 
SCHEJBALOVÁ  

   

   

   

 


