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HYGIENICKO – DEZINFEKČNÍ PLÁN 
 
V souladu s ustanovením Manuálu MŠMT pro postupné otevírání škol a školských zařízení 
účinný do 30. 6. 2020, tedy do ukončení školního roku 2019/2020 stanovuji tento 
Hygienicko-epidemiologický plán (dále jen plán).  
 
Plán uvádí základní parametry, ale je nutno se řídit pokyny Manuálem pro konkrétní typ 
školy, školského zařízení, hodnocení rizik, který je nedílnou přílohou tohoto plánu.  
 
V případě potřeby (při podezření nebo může být měřena teplota všem vstupujícím osobám). 
 
S příznaky virového nebo jiného onemocnění může být dítě odmítnuto. 
 
Bez odevzdání Čestného prohlášení není možno dítě do školky, školského zařízení přijmout. 
 
V případě změny legislativy musí být průběžně aktualizován a v plánu jsou zahrnuta případná 
rizika.  
 
V Nezamyslicích dne 11. 5. 2020 
 

Mgr. Petr Jordán v.r., ředitel školy 
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ZÁKLADNÍ PŘEHLED 

 
MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Vstup   Škola stanoví, zda si dítě převezme 
zaměstnanec nebo doprovázející osoba 
doprovodí do šatny a předá nebo 
převezme zaměstnanec 

 Cizí osoba (návštěvy, služebné návštěvy 
apod.) má vstup zakázán. Pokud vedení 
školy vstup umožní, je návštěva povinna 
se zapsat do evidence návštěv, použít 
dezinfekci a používat roušku   

Vnitřní prostory   Doprovázející osoba (rodič atd.) se 
pohybuje v roušce po dobu nezbytně 
nutnou (předání, převzetí) 

 Do Mateřské školy je zákaz vnášet 
jakékoli soukromé hračky, zejména 
plyšáky apod. 

 Děti a pedagogičtí zaměstnanci nemusí 
používat roušku 

 Zaměstnanci stravovacího a úklidového 
úseku používají roušku a vyžaduje-li to 
činnost i jednorázové rukavice   

Venkovní prostory   Mateřská škola využívá výhradně vnitřní 
a vnější prostory (nechodí se na 
vycházky, resp. mimo objekt Mateřské 
školy musí být zaměstnanci a děti 
vybaveni rouškami)   

Hračky, (odpočinková část po ukončení 
výuky) 

 Doporučují se „tvrdé“ jako jsou 
stavebnice, autíčka, domečky apod. 
Omezit plyšové, resp. měkké hračky, 
které se obtížně dezinfikuji, deskové hry 
apod.   

Hygienické podmínky   Větrání  
o 1 x za hodinu minimálně po dobu 

5 minut, zajistí pedagogický 
zaměstnanec 

 Mytí rukou 
o Po příchodu do třídy mytí rukou 

po dobu 20-30 sekund, zajistí 
pedagogický zaměstnanec 

o Mytí rukou i po návratu ze 
sociálního zařízení   

o Může být použita dezinfekce 

 Náhradní oblečení 
o Uloženo ve skříňce dítěte, pokud 

možno zabalené  
o Pro případ podezření na nákazu 
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by dítě mělo mít k dispozici jednu 
roušku v uzavíratelném sáčku  

o Rouška pro dítě starší 2let 
užívané pro příchod dítěte do 
školky a odchod ze školky na 
veřejných místech by měla být 
uložena nebo si ji rodič odnese a 
přinese      

Dezinfekce  Před zahájením provozu   
o Dezinfekce klik, madel u schodišť 

(postřik a setření)  
o Dezinfekce sociálního zařízení 

(ruční omytí)  

 Po ukončení příchodu dětí do MŠ 
o Dezinfekce madel, klik, podlahy 

eventuelně míst s častým 
dotykem rukou (otřením) 

 V průběhu činnosti, kdy jsou na zahradě  
o Pokud školka uzná za vhodné, 

možná dezinfekce madel 
skluzavek apod. (postřik)   

o Dezinfekce vnitřních povrchů, 
klik, vypínačů, stolečků, židličky 
apod.(otření) 

 Příprava na odpočinek 
o Příprava lehátek, lůžkovin provádí 

správní zaměstnanec 
v ochranných rukavicích 

o Před uložením lehátek, 
dezinfekce povrchu (otřením)     

 Po ukončení provozu 
o Dezinfekce povrchů, otření 

hraček, stolečky, židličky, madla 
apod. (vytřením, setřením 
oplach)   

o Vysypání odpadkových košů ze 
tříd a dalších míst 

o Je-li nutno vysypávat odpadkové 
koše s použitými papírovými 
ručníky průběžně 

o Použité jednorázové roušky 
odkládat do speciálního 
odpadkového koše      

 Provádí se tekutým mýdlem, virucidní 
dezinfekcí (ANTI-COVID a dalšími 
prostředky určené k těmto činnostem)     

Stravování   Základní parametry 
o Pokud školy vaří, manipulace 

s hotovým pokrmem směrem do 
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tříd za dodržení bezpečnostních 
procedur (rukavice, roušky) 

o Dezinfekce stolečků před 
zasednutím dětí k obědu nebo 
svačince   

o Mytí rukou a bez zbytečného 
odkladu se děti posadí ke 
stolečku 

o Zaměstnanci stravovacího nebo 
provozní úseku dětem připraví 
stravu, příbory, pití. Doporučeno 
v ochranných rukavicích, roušce 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Vstup, pohyb   Škola určí školní skupiny v počtu do 15 
osob 

 Před školou se školní skupiny 
shromažďují vždy s patřičným odstupem   

 Do školy vstupují školní skupiny na 
vyzvání pedagoga, který je doprovodí do 
třídy, není-li možné řadit před školou 
skupiny, určí škola časový harmonogram 
pro průběžný příchod žáků do školy tak, 
aby nedocházelo k nadměrné kumulaci,  

 Doporučuje se sestavit školní skupiny 
s ohledem i na dobu, kterou žáci ve 
skupině stráví. Tedy celodenní a 
polodenní aby nedocházelo k tomu, že 
nám ve skupině zůstanou odpoledne 
například 2 žáci       

 Pokud si žáky vyzvedává rodič nebo jiný 
zástupce (doporučuje se omezit osoby 
starší 65ti let) informuje určenou službu, 
která zajistí přivedení dítěte z konkrétní 
skupiny  

 Po ukončení aktivity školní skupiny 
v rámci výuky se přesunou na oběd a 
zpět., standardně se školní skupina 
pohybuje vždy jako komplet        

 Cizí osoba (návštěvy, služebné návštěvy 
apod.) má vstup zakázán. Pokud vedení 
školy vstup umožní, je návštěva povinna 
se zapsat do evidence návštěv, použít 
dezinfekci a používat roušku   

Vnitřní prostory   Doprovázející osoba (rodič atd.) má 
vstup do objektu školy zakázán 

 Žáci a pedagogičtí zaměstnanci ve 
třídách nemusí používat roušky za 
předpokladu odstupů mezi lavicemi 1,5 – 
2 metry  

 Při pohybu ve společných prostorách 
školy, cesta na WC atd. i osamoceně 
probíhá vždy v roušce 

 Při pobytu ve třídě si žák ukládá roušku 
do uzavíratelného sáčku a neponechává 
si ji na krku apod.  

 Každý žák musí mít pro potřebu mít na 1 
den minimálně 2 roušky a sáček na jejich 
uložení, sáček musí být zvlášť na čisté 
roušky a použité 

 Zaměstnanci stravovacího a úklidového 
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úseku používají roušku a vyžaduje-li to 
činnost i jednorázové rukavice   

Venkovní prostory   Je-li to možné, využívají se venkovní 
prostory o přestávkách s vyloučením 
promísení žáků jednotlivých skupin   

Hygienické podmínky   Větrání  
o 1 x za hodinu minimálně po dobu 

5 minut, zajistí pedagogický 
zaměstnanec 

 Mytí rukou 
o Po příchodu do třídy mytí rukou 

po dobu 20-30 sekund, zajistí 
pedagogický zaměstnanec 

o Mytí rukou i po návratu ze 
sociálního zařízení   

o Může být použita dezinfekce 

 oblečení 
o umožní-li škola aby si žáci oděv 

nebo obuv na místo v šatnách 
ukládali ve třídách, musí být 
zajištěno aby se oděvy a obuv 
vzájemně nedotýkaly.     

Hračky, (odpočinková část po ukončení 
výuky) 

 Doporučují se „tvrdé“ jako jsou 
stavebnice apod. Omezit plyšové, resp. 
měkké hračky, které se obtížně 
dezinfikuji, deskové hry apod.   

Dezinfekce  Před zahájením provozu   
o Dezinfekce klik, madel u schodišť 

(postřik a setření)  
o Dezinfekce sociálního zařízení 

(ruční omytí)  

 Po příchodu všech školních skupin do 
tříd ZŠ 

o Dezinfekce „trasy do tříd“ madel, 
klik, podlahy eventuelně míst 
s častým dotykem rukou 
(otřením) 

 V průběhu činnosti  
o Pokud škola uzná za vhodné, je 

možná dezinfekce tabulí apod. i 
v průběhu výuky (setření)   

o Dezinfekce vnitřních povrchů, 
klik, vypínačů, lavic, židličky, 
technická zařízení, která byla 
využita např. počítačové 
klávesnice, myši, interaktivních 
pomůcek apod. (otření) 

 Po ukončení provozu 
o Dezinfekce povrchů, otření lavic, 
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židličky, madla apod. (vytřením, 
setřením oplach) 

o Jsou-li používány šatní klece 
otírají se vnitřní lavice, používají-li 
se šatní skříňky, provádí se otření 
povrchu skřínek    

o Vysypání odpadkových košů ze 
tříd a dalších míst  

o Je-li nutno, vysypávat odpadkové 
koše s použitými papírovými 
ručníky průběžně 

o Použité jednorázové roušky 
odkládat do speciálního 
odpadkového koše      

 Provádí se tekutým mýdlem, virucidní 
dezinfekcí (ANTI-COVID a dalšími 
prostředky určené k těmto činnostem)     

Stravování   Základní parametry 
o Pokud školy vaří, manipulace 

s hotovým pokrmem při výdeji 
dodržení bezpečnostních 
procedur (rukavice, roušky) 

o Při výdeji jídla se nesmí potkat 
jednotlivé školní skupiny,  

o Místo pro oběd má vždy skupina 
pohromadě za dodržení 
rozestupů, školní skupina odchází 
jednotně  

o Je-li ve školní jídelně možnost mít 
více skupin k usazení, musí být 
zajištěny rozestupy mezi 
jednotlivými skupinami 

o Pro ukončení každého běhu 
stravovacího procesu se místo 
určené pro školní skupinu 
dezinfikuje otřením stolů apod.  

o Mytí rukou a dezinfekce rukou se 
provádí vždy po příchodu do 
jídelny 

o Roušky mohou být sejmuty pouze 
po dobu konzumace  

o Pracovníci stravovacího provozu 
vydávají jídlo žákům včetně 
příborů včetně podnosů pro 
odnos a to v ochranných 
rukavicích, roušce 

 


