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Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn, příspěvková organizace 
se sídlem  ve Špindlerově Mlýně 

 

ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  ŠKOLY 

část:  23.  VNITŘNÍ ŘÁD  ŠKOLNÍ  DRUŽINY 

Č.j.: ZSaMS 227/2020 

Vypracoval: Mgr. Petr Libřický, ředitel školy 

Schválil: Mgr. Petr Libřický, ředitel školy 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. září 2020 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. září 2020 

  
Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které 
tvoří součást tohoto předpisu. 

 

 

Obecná ustanovení 
 
Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán 
školy pro školské zařízení školní družinu tuto směrnici – vnitřní řád školní družiny. Směrnice je 
součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro 
pedagogické pracovníky a provozní zaměstnance školy, má informativní funkci pro rodiče. 
Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provede vychovatelka ŠD při zápisu dětí do ŠD.   
 
Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.   
 

Poslání školní družiny 
 
Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou 
v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od  
školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a 
rekreace  žáků, částečně také dohledu nad žáky. 
Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. K pravidelné 
denní docházce mohou být přijati i žáci druhého stupně základní školy. Činností vykonávaných 
družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny. 
Družina může vykonávat činnost pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce, i ve 
dnech pracovního volna. 
     



Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn, příspěvková organizace 

Organizační řád školy – součást: 23. "Vnitřní řád školní družiny"                 strana 2 z počtu 12 

Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných 
zástupců ve školní družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných 
vztahů s pedagogickými pracovníky 
 

1.1. Žáci  jsou povinni 
a) řádně docházet do školní družiny, 
b) dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a 

bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, 
c) plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a 

školním nebo vnitřním řádem, 
d) informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích 

nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh 
vzdělávání, 

e) dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním 
řádem, 

f) oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka  
a změny v těchto údajích. 

 
1.2. Žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů 

pedagogických a provozních pracovníků.       
 

1.3. Žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti. Udržuje 
prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.  

 
1.4. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které 

jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a 
zdraví škodlivých látek).       

 
1.5. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 

kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.  
 

1.6. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání 
a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování 
základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se 
vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému 
došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí bez zbytečného odkladu. 

 
1.7. Žák nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a 

bezpečnost jeho nebo jiných osob.  
 

1.8. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům družiny se vždy 
považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem. 
 

1.9. Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští.   Za žáka, který byl ve 
škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka   neodpovídá. 
 

1.10. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním   lístku. 
 

1.11. Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelky, školním řádem a vnitřním řádem   školní 
družiny pro žáky, který je vyvěšen v učebně. 
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Provoz a vnitřní režim       
 

2. Přihlašování a odhlašování 
a. Ředitel stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání 

podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence 
účastníků takto: 

 
b. Ve školní družině je určena  vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a 

odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování 
námětů a stížností. 

 
c. O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy. 

 
d. Úplata je splatná předem, platí se měsíčně. Výše úplaty je stanovena předem na 

celý školní rok. Škola přijímá platby v hotovosti. Vychovatelka pravidelně 
kontroluje placení úhrady v součinnosti se zástupcem ředitele školy, pokud jsou 
rodiče v prodlení s placením, jedná s nimi. Pokud rodiče nereagují na ústní výzvy, 
prokazatelným způsobem je písemně upozorní na jejich povinnost. 

 
e. Úplata může být snížena nebo prominuta 
 dítěti, žákovi nebo studentovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro 

nárok na sociální příplatek, který pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná 
oprávněná osoba, 

 dítěti, žákovi nebo studentovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb 
dítěte v pěstounské péči a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena, pokud 
skutečnosti uvedené v písmenu a) a vyplácení příspěvku uvedeného v písmenu 
b) prokáže řediteli, 

 účastníkům, kteří se účastní více než dvou činností daného školského zařízení, 
 účastníkům, kteří jsou zapsáni k pravidelné činnosti, v případě účasti v dalších 

činnostech daného školského zařízení. 
 Bližší podmínky pro snížení nebo prominutí úplaty jsou stanoveny zvláštní 

směrnicí školy.  
 

2.1.1. Pokud za dítě není zaplacen poplatek,  vychovatelka školní družiny o tom 
uvědomí ředitele školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitel školy může 
rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny. 

 
2.1.2. Po projednání se zřizovatelem se činnost v době všech prázdnin přerušuje.  

 
2.1.3. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k   pravidelné docházce do 

družiny sdělí družině rozsah docházky žáka a   způsob odchodu žáka z družiny; tyto 
údaje jsou zaznamenány na   zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, 
odchylky od   docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou,   
než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto   skutečnost družině 
písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině   zákonný zástupce oznámí 
písemně. 

 
2.1.4. V docházkovém sešitě (třídní knize,…) je zaznamenáván příchod žáka do ŠD, 

odchod   jen pokud se údaj liší od zápisního lístku a písemných omluvenek. 
 

2.1.5. Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí 
rodičů žáka. 
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2.2. Organizace činnosti  

 
2.2.1. Provozní doba ŠD je od 11,30 do 16,30 hodin.  

 
PO  11.30 - 16.30 hod.  
ÚT  11.30 - 16.30 hod.  
ST   11.30 - 16.30 hod.  
ČT  11.30 - 16.30 hod.  
PÁ  11.30 - 16.30 hod. 
 
Aby nebyla narušována činnost oddělení, jsou pro odchody dětí doporučeny tyto doby: 14.00, 
14.30, 15.00, 16,30.  

 
2.2.2. Ukončení provozu ŠD  

2.2.2.1. Provoz končí v 16,30 hodin, děti, které si do této doby nikdo z rodičů 
nevyzvedl, odcházejí samostatně domů. Při nevyzvednutí žáka do stanovené 
doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče 
žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup 
bezvýsledný,  

2.2.2.2. na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě, 
2.2.2.3. na základě předchozí dohody s obecním úřadem kontaktuje pracovníka 

obecního úřadu,  
2.2.2.4. požádá o pomoc Policii ČR,  
2.2.2.5. po ukončení provozu školy poučí žáka o BOZP (nejkratší cesta domů, 

dopravní kázeň,…) a dohlédne na jeho odchod  ze školy.  
 

Vyjádření MŠMT: 
V situaci, kdy snaha spojit se s rodinou (rodiči, sourozenci, prarodiči, příbuznými) dítěte je 
bezvýsledná, doporučujeme obrátit se na obecní úřad, který je podle § 15 zákona č. 359/1999 
Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, povinen v případě, že se 
dítě ocitne bez péče přiměřené jeho věku (za což lze považovat i nevyzvednutí dítěte z 
mateřské školy včas, neboť dítě nemůže v mateřské škole zůstat příliš dlouho a potřebuje péči 
rodiny), zejména v důsledku úmrtí rodičů nebo jejich pobytu ve zdravotnickém zařízení, 
zajistit dítěti neodkladnou péči. Pří zajištění péče zpravidla dá přednost příbuznému dítěte. 
Obec má mnohdy znalosti o rodinných poměrech dítěte, například že rodiče je 
pravděpodobné najít na určitém místě, že se na určité trase stala hromadná dopravní 
nehoda, že matka nebo otec pečující sám o dítě občas ve výchově selžou, že ve vedlejší obci 
žijí příbuzní dítěte apod. O přijatém opatření obec neprodleně uvědomí obecní úřad obce s 
rozšířenou působností. Obecní úřad obce s rozšířenou působností posoudí, zda přijatým 
opatřením jsou dostatečně zajištěna práva dítěte a uspokojovány jeho potřeby, nebo zda je 
potřebné učinit další opatření směřující k jeho ochraně, například jménem obce s rozšířenou 
působností podat soudu návrh na rozhodnutí o předběžném opatření podle § 76a občanského 
soudního řádu, kterým se dítě svěří do péče vhodné fyzické nebo právnické osoby. 
Kontaktování Policie ČR je z právního hlediska v pořádku, neboť podle § 43 zákona č. 
283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo 
obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc. Policista a policejní útvary jsou 
povinni v rozsahu své působnosti tuto pomoc poskytnout. 
Sporné je však uložení povinnosti učitelce odvést si dítě domů. Podle § 5 vyhlášky č. 14/2005 
Sb., o předškolním vzdělávání, právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy 
vykonává dohled nad dítětem až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho 
zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Dobu, po kterou učitelka s dítětem zůstává po 
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skončení své pracovní doby, je nutno posuzovat jako nařízenou práci přesčas. V této době by 
však měla s dítětem setrvávat na území právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy 
do doby, než si je vyzvedne zákonný zástupce, pověřená osoba nebo osoba, do jejíž péče bylo 
dítě svěřeno na základě předběžného opatření soudu. 

 
2.3. Činnost ŠD probíhá v těchto místnostech (zejména odpolední odchody): školní družina, 

popř. jiná učebna v budově 1. stupně, dle dohody tělocvična, školní hřiště, atd. 
 

2.4. Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků. Je-li oddělení tvořeno pouze žáky 
se zdravotním postižením, je počet žáků v oddělení shodný s počtem žáků ve třídě školy 
samostatně zřízené pro tyto žáky podle zvláštního právního předpisu.  V oddělení lze 
individuálně integrovat nejvýše 5 účastníků se zdravotním postižením. Ředitel stanovuje 
touto směrnicí nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka s ohledem na 
druh vykonávané činnosti účastníků, zejména s ohledem na jejich bezpečnost takto: 

a) při běžné činnosti ve třídách a místnostech ŠD, vycházkách po běžných 
trasách v okolí školy s běžným dopravním provozem -  max. 30 dětí, 

b) při organizačně či dopravně náročných nebo výjimečných akcích 
projedná  vychovatelka s ředitelem školy předem organizační zajištění 
akce včetně počtu doprovázejících osob 

 
 

2.5. Do odpoledního provozu ŠD jsou žáci přihlášeni k činnosti ve ŠD předáváni 
vychovatelkám školní družiny přímo vyučujícím po ukončení řádné výuky či jiné činnosti 
organizované školou. Předávající při předání sdělí počet předávaných žáků a oznámí 
důvod nepřítomnosti zapsaných žáků ŠD. Pokud ostatní třídy končí později, přichází žáci 
sami. 

 
2.6. Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy na návrh  

vychovatelky školní družiny.  
 

2.7. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména 
formou odpočinkových, rekreačních a zájmových   činností; umožňuje žákům přípravu na 
vyučování. 

 
2.8. REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY: 

 
11.30 hod. - 13.00 hod.  
oběd, osobní hygiena, volná činnost,  
13.00 hod. - 13.30 hod.  
odpočinková činnost /besedy, četba, vyprávění, tématické rozhovory/,  
13.30 hod. - 15.00 hod.  
činnost zájmová - aktivity z oblasti Vv, Pč, Hv, Tv, sportovní a turistická, přírodovědná, 
příprava na vyučování formou kvízů, soutěží, křížovek apod., odchod na kroužky, tréninky 
15.00 hod. - 16.30 hod. 
osobní hygiena, svačina, úklid osobních věcí, postupný odchod dětí domů - kontrola 
v  šatnách, možné vypracování domácích úkolů, odchod na kroužky, tréninky, úklid 

 
Činností družiny  se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení   do družiny, pokud se této činnosti 
neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny (oddělení ŠD) 

 
2.9. V době řádných prázdnin v průběhu školního roku je zajišťován   provoz ŠD po dohodě 

se zřizovatelem. Minimální počet dětí pro otevření školní družiny v průběhu řádných 
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prázdnin je 8. Vychovatelka má povinnost s dostatečným předstihem informovat rodiče a 
zjistit písemnou formou zájem o provoz v době prázdnin. Provoz školní jídelny není  
zajištěn. 

 
2.10. V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost  školní družiny 

zajištěna, s případným omezením a dle zájmu zákonných zástupců. 
 

2.11. Rodiče a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují.   
 

2.12. Pitný režim  
  Pitný režim zajišťuje vychovatelka ŠD nápoji ze školní jídelny (především v jarních 
a letních měsících).   

 
2.13. ŠD může zřizovat zájmové kroužky a další činnosti (jako např. výlety, exkurze, 

sportovní a kulturní akce atp.),  které jsou uskutečňovány mimo stanovenou provozní dobu 
ŠD. Členství v těchto kroužcích, resp. na těchto aktivitách není vázáno na zápis do ŠD. 
Tyto činnosti mohou být poskytovány za úplatu. 

 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany 
před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství 
nebo násilí 
 
3. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek 

svůj ani jiných osob.  Žákům není v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, 
pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či nehodu, k 
níž dojde během pobytu žáků ve školní budově, nebo mimo budovu při akci pořádané školou 
žáci ihned ohlásí. Vychovatelka školní družiny provede prokazatelné poučení žáků v první 
hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli, provedou o tom 
písemný záznam. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny. 

 
3.1. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy 

povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro 
jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim 
nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 
3.2. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a 
bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, 
je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých 
schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě 
náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče 
postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen 
v doprovodu dospělé osoby. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, 
zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní předepsané 
formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem 
nebo který se o něm dověděl první. 

 
3.3. Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZ jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji 

činnost využívá odborné učebny (např. tělocvična, cvičná kuchyňka, dílna,…), řídí se 
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příslušnými řády pro tyto učebny. Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZ a záznam o 
poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení. 
 

3.4. Kromě povinností stanovených školským zákonem je každý pedagogický pracovník 
povinen ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před 
zneužitím data, údaje a osobní údaje a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace 
o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského 
poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, 
shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před 
neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, 
nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat. 

 

Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze 
strany dětí, žáků a studentů 
 

3.5. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy či osob je vyžadována 
úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti 
vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům 
sociální péče. 

 
3.6. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění 

svých věcí - uzamykání šaten, tříd.  
 

3.7. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, 
šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z 
bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu. 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů 
 

 Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se   vztahují ustanovení vyhlášky o 
základní škole, t.j. udělování   napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, 
klasifikace   sníženou známkou z chování na vysvědčení.  

 
 Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím   

ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento 
žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví 
a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště 
závažných důvodů. U ŠD základních škol a samostatných ŠD zřizovaných obcí nemá tento akt 
povahu správního řízení (ředitel nevydává rozhodnutí, není možnost odvolání rodičů).  

 

 

Dokumentace 
 

 V družině se vede tato dokumentace:  
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 evidence přijatých dětí (např. zápisové lístky pro žáky, kteří jsou přihlášeni k 
pravidelné   docházce), 

 písemné přihlášky dětí; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců 
účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny. 

 třídní knihy  či jiné přehledy výchovně vzdělávací práce, včetně docházky dětí, 
 vnitřní řád školní družiny, rozvrh vyučovacích hodin, 

 
  

Závěrečná ustanovení 
 

1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen 
zaměstnanec: Andrea Vašková 

2. O kontrolách provádí písemné záznamy 
3. Směrnice nabývá platnosti  dnem: 1. září 2021 
4. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. září 2021 

 
 
 
Ve Špindlerově Mlýně         dne: 25. srpna 2021 
 

 
 
 
 
Mgr. Petr Libřický 
ředitel školy 
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Příloha 1 

OBECNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ K PROVOZU 
ŠKOLY – šk. rok 2021/2022 

 
Při naplňování principů prevence vzniku a šíření infekčních nemocí postupují školy a školská 
zařízení v souladu s:  

 vydanými mimořádnými opatřeními event. uloženými protiepidemickými opatřeními na 
regionální úrovni místně příslušnou krajskou hygienickou stanicí, na celostátní úrovni MZd,  

 s Manuálem1, který vychází z Doporučení Ministerstva zdravotnictví pro školy a školská 
zařízení k zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění 
covid-19.  

 
 

HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU 

 Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.  
 Skupinová izolace, event. sociální distance.  
 Opakovaná edukace 

  
§ - V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola 
vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná 
opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.  

 
 Pevné nádoby s dezinfekcí – umístěny v přízemí a 1. patře budovy I. stupně, na chodbě 

budovy II. stupně, před tělocvičnou, v 1. patře 
 Ve třídách, na toaletách – dezinfekce v rozprašovači + dávkovače mýdla + zásobníky 

papírových ručníků 
 v mateřské škole lze používat také textilní ručníky 
 Provozní zaměstnanci – každodenní kontrola dostatečného množství, pravidelné doplňování, 

objednávání (po dohodě s vedením školy) 
 Bezdotykové teploměry – k dispozici ve sborovnách I. a II. stupně 
 V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce 

vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu 
rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně 
upozorňuje.  

 Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 
min). Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během 
vyučovací hodiny.  

 Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá každý den.  
 Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.  
 Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti/žáci/studenti a zaměstnanci 

školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního 
přípravku, koberce se vysávají.  

 Je kladen důraz na dezinfekci 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). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.  

                                                
1 SOUBOR DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19 PROVOZ A TESTOVÁNÍ  
(DÁLE TAKÉ „MANUÁL“) 
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 Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce 
povrchů a předmětů.  

 Školní jídelna musí respektovat zásady správné výrobní a hygienické praxe. Je důležité, aby se 
zajistilo mytí nádobí při dostatečně vysokých teplotách (mycí proces min. 60 °C). Při ručním mytí 
je nutné zajistit finální oplach vodou o teplotě min. 85 °C.  

 Bezdotykové teploměry – k dispozici ve sborovnách I. a II. stupně 
 
 
Ochrana dýchacích cest – roušky 
 
§ - Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí 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 MZd. Z povinnosti nosit ochranu 
dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:  

 osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou 
nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální 
duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,  

 osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný 
prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským 
potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek 
dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, 
vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba 
nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest.  

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným 
mimořádným opatřením (typicky např. při konzumaci potravin a nápojů). 
 
 V mateřské škole roušky nejsou povinné 



A. Vstup do školy, odchod ze školy 
 Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí/žáků do budovy 

školy a pohybu osob před budovou školy.  
 Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí/žáků ve třídách, odděleních, 

studijních skupinách či kurzech.  
  
 

B. Obecné pokyny k pohybu v budovách školy 
 Doporučuje se, aby byl pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy 

škol a školských zařízení omezen, pokud to lze. Vstup do budovy není umožněn 
dětem/žákům, kteří vykazují příznaky respiračních chorob, a to včetně alergií. Vstup je 
možný pouze s potvrzením od lékaře (viz Kroky školy…) 

 § - Dítěti/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 
nemocí2. 

 Přestávky – pokud to je možné, trávit přestávky venku  

                                                
2 Pokud u dítěte/žáka/studenta přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického 
onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost (u zaměstnanců školy lékař v oboru všeobecné praktické 
lékařství nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb).   
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 Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 
min).  

 Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, provést hygienu – očistu rukou 
(umytí mýdlem a vodou, použít dezinfekci na ruce).  

 
 

C. KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19 
 

§ - Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto 
povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny 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).  
§ - Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/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 je vhodné těmto příznakům věnovat 
zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:  
 

 příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy – dítě/žák není vpuštěn do budovy 
školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,  

 příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce 
dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a 
informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto 
není možné, postupuje se podle následujícího bodu,  

 příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka ve škole; neprodleně 
dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k 
jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného 
zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy; 
zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy.  

 
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo 
studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 
 
V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.  
 
V případě pozitivního dítěte nebo žáka se povinná izolace kontaktů nevztahuje na zaměstnance 
školy (pokud KHS nerozhodne jinak).  
 
 

D. Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování 
 

 V rámci možností školy zajistit oddělení či co nejmenší kontakt různých tříd/skupin – upraveno 
rozvrhem 

 Hygiena a úklid podle pravidel stanovených dříve a viz výše.  
 Důraz na nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před odebráním stravy.  
 Pokrmy či balíčky vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití 

nenabírají a neberou si ani příbory. 
 Cizí strávníci musí mít pro konzumaci vyčleněný samostatný čas nebo oddělený prostor a po 

ukončení stravování musí být stoly a židle očištěny a dezinfikovány. Pro výdej stravy cizím 
strávníkům je nutné nastavit pravidla pro manipulaci s doneseným nádobím tak, aby nebyl 
ohrožen zdravotně nezávadný provoz školní jídelny.  
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§ - Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní 
zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor školní jídelny 
vstupovat nemocná osoba. Strávníci musí být usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 
metru, s výjimkou strávníků sedících u jednoho stolu, u jednoho stolu sedí nejvýše 6 strávníků, 
jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více strávníků tak, že mezi skupinami nejvýše 6 
strávnících, je rozestup alespoň 1,5 metru; provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech 
provozovny více strávníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro strávníky.  
 
§ -  Děti a žáci (případně zaměstnanci), kteří se nepodrobní testování a současně se na ně 
nevztahuje žádná z výjimek (tj. děti, žáci a zaměstnanci, kteří jsou povinni po celou dobu pobytu 
ve škole nosit respirátor/roušku), jsou povinni při konzumaci stravy a nápojů dodržovat odstup 
od ostatních osob (tedy těch, kteří se testují, mají ukončené očkovaní, jsou po prodělání nemoci, 
případně nemohou vůbec nosit respirátor/roušku) nejméně 1,5 m. 

 
 

E. Úplata za vzdělávání a stravování 
 
§ - Pokud je určitému dítěti/žákovi/nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho 
omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.  
 
§ - Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí u škol a školských 
zařízení veřejných zřizovatelů následující:  

 V mateřských školách stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle 
délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 
5 dnů provozu v kalendářním měsíci, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání 
distančním způsobem.  

 Ve školní družině stanoví ředitel školy úplatu poměrně poníženou podle délky omezení 
nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu.  

 Ředitel má podle školského zákona pravomoc rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty v 
závislosti na situaci i v jiných případech.  
 

 
Ve Špindlerově Mlýně dne 18. srpna 2021 
 
 
                                                                                           Mgr. Petr Libřický 
             Ředitel ZŠ a MŠ Š. Mlýn 
 
 
 


