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                                                 Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o.  

                                                         Rejskova 2987/4, Prostějov 
 

 

 

Hygienická a protiepidemická pravidla pro školní rok 2020/2021 
(aktualizováno ke dni 13. 4. 2021) 

 

 

Tato pravidla vychází z dokumentu MŠMT Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 
2020/2021 vzhledem ke Covid-19 a na pokyny Ministerstva zdravotnictví (MZd). V případě 
konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 bude škola 
postupovat podle pokynů Krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně 
platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd. 
 
 
 

 Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým 
ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném 
mimořádném opatření ministerstva zdravotnictví.  

 U vstupu do budovy školy, v každé učebně, jídelně, hygienickém zařízení  
a u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.  

 V co nejkratším čase po příchodu do budovy školy si každý provede dezinfekci rukou; 
žáci si také důkladně 20 až 30 sekund umyjí ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači. 

 V průběhu školního vyučování se dodržuje hygiena rukou. Škola na nutnost takového 
postupu opakovaně žáky upozorňuje. 

 Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben  
a ostatních využívaných prostor školy. Větrání učeben se provádí opakovaně, 
krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.  

 Je zajištěno bezpečné osoušení rukou papírovými ručníky na jedno použití, případně 
elektrickými osoušeči rukou. 

 Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně podle zpracovaného 
harmonogramu úklidu a dezinfekce. 

 Průběžné budou větrány šatní prostory, zejména před příchodem držáků do školy, po 
zahájení vyučování a po odchodu žáků ze školy po skončení vyučování.  

 Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.  

 Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci 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).  
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 Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění  
a dezinfekce povrchů a předmětů.  

 Škola úklid a dezinfekci vnitřních prostor realizuje dle hygienického úklidového plánu.  

 Školní jídelna musí respektovat zásady správné výrobní a hygienické praxe.  

 Škola je vybavena čisticími a dezinfekčními prostředky tak, aby nedošlo k výpadku po 
spotřebování zásob.  

 Dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou s virucidní aktivitou budou průběžně 
doplňovány do dávkovačů.  

 Škola má k dispozici bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty žáků, popřípadě 
zaměstnanců školy v případě podezření na infekční onemocnění, včetně covid-19. 

 Škola má přiměřený počet roušek/respirátorů pro žáky či zaměstnance školy s 
podezřením na výskyt covid-19, záložní roušky/respirátory pro případ zapomenutí 
nebo znehodnocení roušky žáka či zaměstnance školy. Škola tyto roušky poskytuje ve 
výjimečných případech.   

 Škola má zřízenou izolační místnost. Prostor izolace je dobře udržovatelný  
a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný oknem, je vybavený umyvadlem na mytí rukou 
s přívodem tekoucí teplé a studené pitné vody, včetně vybavení mýdlem v dávkovači, 
zásobníkem na jednorázové ručníky a dezinfekcí na ruce. Prostor není průchozí do jiné 
využívané místnosti, která je mimo izolační režim. V izolační místnosti je samostatná 
toaleta.  Tento prostor je označen jako izolační místnost. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Prostějově, 13. 4. 2021 
 
 
 

 

 

 

Ing. Marek Moudrý, v.r. 

ředitel školy 
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