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Opatření k k zabránění šíření COVID – 19 – aktualizace k 14. 10. 
2020 

Na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 č. 1022, o přijetí krizového opatření s účinností od 
14. 10. 2020 vydávám závazné opatření  k zabránění šíření nemoci Covid-19 mezi dětmi a zaměstnanci 
školského zařízení. 

Vedoucí pracovníci jednotlivých součástí jsou povinni seznámit všechny zaměstnance s tímto 
Opatřením a průběžně kontrolovat jeho plnění. 

Všichni zaměstnanci, umístěné děti, návštěvy, klienti SVP jsou povinni Opatření k zabránění šíření 
Covid-19 dodržovat. 

1. Základní informace  

Ukládám všem zaměstnancům školského zařízení, řídit se následujícími pokyny v rámci svých 
kompetencí. Při jakémkoliv podezření na nákazu u dětí i zaměstnanců (zvýšená teplota, kašel, 
dušnost) informovat vedení školského zařízení (svého přímého nadřízeného), konzultovat 
telefonicky s příslušným praktickým nebo dětským lékařem, popřípadě s Krajskou hygienickou 
stanicí Jihočeského kraje.  

Zaměstnanci jsou povinni hlásit neprodleně vedení školského zařízení opatření, která jim byla 
uložená ze strany lékaře, KHS včetně opatření vůči osobám, s nimiž sdílejí domácnost. 
Zaměstnanci jsou povinni plnit příkazy vedoucích pracovníků, průběžně sledovat informace 
umístěné v programu Foster, šířené zprávami SMS, emailem apod. Veškeré hromadné akce  jsou 
zrušeny do odvolání.  

 Vstup do budov školského zařízení je umožněn pouze dětem a zaměstnancům. Doprovázející 
osoby a další cizí osoby mají vyčleněné prostory v jednotlivých budovách, kde může probíhat 
návštěva a jednání s pracovníky zařízení. 

 Cizí osoby mají povolen vstup do budov školského zařízení pouze s ochrannou rouškou. 
 Cizí osoby při vstupu do budov školského zařízení si ruce. Dezinfekce je umístěna u všech 

vchodů pro návštěvy v budovách školského zařízení 
 Cizí osoby jsou povinny při vstupu do budovy školského zařízení vyplnit Čestné prohlášení o 

bezinfekčnosti, pokud tak neučiní, nebude jim umožněn vstup do budovy. 
 Zaměstnanci školského zařízení jsou oprávněni zakázat vstup do budovy osobám, které mají 

projevy nákazy Covid-19. 
 Až do odvolání je v budovách školského zařízení zakázáno konání případových konferencí, 

praxí studentů a dalších aktivit, kterých by se účastnili cizí osoby 

2.  Pravidla k ochraně zdraví pro děti, klienty a zaměstnance školského zařízení 

 Od 14. 10. 2020 probíhá výuka v ZŠ při školském zařízení bez omezení s výjimkou zákazu zpěvu.  
 Výuka v ZŠ a provoz internátního oddělení SVP České Budějovice bude přerušen v době 

podzimních prázdnin od 26. 10. do 30. 10. 2020 
 Internátní oddělení do SVP České Budějovice nebude přerušen. Pobyt dětí může být přerušen 

na základě žádosti zákonných zástupců.  
 Děti nemají povinnost používat v budovách školského zařízení ochranné roušky, pokud 

nepřicházejí do kontaktu s cizí osobou 
 Zaměstnanci používají ochranné roušky ve společných prostorech školského zařízení, tato 

povinnost se nevztahuje na kanceláře a další pracoviště zaměstnance. 



DDÚ, DDŠ, SVP, ZŠ a ŠJ Homole 90 
 

 Vedoucí jednotlivých součástí mají pro zaměstnance k dispozici respirátory, které 
zaměstnancům podle potřeby vydávají. 

 Rodinné a výchovné skupiny jsou vybaveny dezinfekcí na ruce. Dezinfekce je k dispozici i 
vchodů do budovy. Všichni, kdo do budovy vstupují,  jsou povinni dezinfekci rukou použít.  

 Každé dítě je školským zařízením vybaveno textilními rouškami, které si podle potřeby mohou 
v průběhu dne měnit. Pokud roušku dítě nepoužívá, uloží si roušku do sáčku. 

 Před vstupem do jídelny si děti důkladně omyjí ruce vodou a mýdlem. 
 Děti si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě (skupině) 
 Činnosti s dětmi umístěnými do DDÚ Homole, DDŠ Šindlovy Dvory a SVP České Budějovice 

budou vykonávány převážně v obci sídla zařízení, z plánovaných činností budou vyřazeny ty, 
kde by se děti setkaly s větším počtem cizích osob. Při společných vycházkách se snažit zajistit 
dostatečný odstup od cizích osob. 

 V průběhu dne zajistí pedagogičtí pracovníci dostatek času pro pobyt venku, mimo budovu 
 Samostatné vycházky mohou nadále probíhat, děti budou vždy poučeny o ochraně před 

nákazou a povinností nosit roušky v místech, která budou určeny Nařízením Ministerstva 
zdravotnictví ČR, případně Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského krajem. Po návratu si 
důkladně umyjí a vydenzinfikují ruce. Samostatné vycházky mohou probíhat v intravilánu obce 
i v Českých Budějovicích. 

 Pobyty mimo zařízení podle § 23, odst.1, písm.a) zákona 109/2002 Sb., u osob odpovědných 
za výchovu jsou ve spolupráci s OSPOD zachovány. Pobyty budou povolovány pouze po 
podepsání prohlášení o bezinfekčnosti rodičů nebo osob odpovědných za výchovu. Před 
odjezdem na pobyt mimo zařízení budou děti i zákonní zástupci informováni o povinnosti 
dodržování všech opatření ke snížení rizika přenosu nákazy. 

 Až do odvolání se nebudou konat porady zaměstnanců, kterých by se účastnilo více než 6 osob. 
 Až do odvolání se nebudou konat terapeutické skupiny v ambulantních SVP, kterých by se 

zúčastnilo více než 6 osob včetně pedagogických pracovníků SVP 

3. Hygienická pravidla a standard úklidu 

 Úklidový personál je informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a 
dezinfekce povrchů a předmětů. 

 Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a ručníky pro bezpečné 
osušení rukou. 

 Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně. 
 Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 

min). Větrání zajistí učitelé ZŠ ve třídách, vychovatelé a asistenti pedagoga v době mimo 
vyučování v prostorách rodinných a výchovných skupin a v jídelně. 

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

 Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá větší počet osob, musí být prováděna 
několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši v počítačových 
učebnách, místa k sezení ve společných prostorách).  

 Odpadkové koše se kontrolují průběžně; vyprázdněny musí být minimálně jednou denně.  
 Maximální počet dětí ve třídě a ve skupině je 8 dětí. 
 Pedagogičtí pracovníci budou ve zvýšené míře dbát na dodržování osobní hygieny dětí, 

sledovat jejich zdravotní stav a denně měřit teplotu všem přítomným dětem.  
 Vedoucí zaměstnanci jednotlivých součástí poučení dětí o nebezpečí nákazy COVID - 19, 

nutnosti dodržování odstupu 1 – 2 metry při kontaktu s cizími osobami, dodržováním hygieny, 
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povinnosti oznámit případné změny ve zdravotním stavu, povinnosti nošení roušek v určených 
prostorech (děti seznámení podepíší). 

 Prádlo se pere při minimální teplotě 600  C. Z důvodu minimalizace šíření viru vzduchem se 
použité prádlo neprotřepává, jeho třídění se provádí ve vyčleněné místnosti. Použité prádlo 
(ložní, ručníky) se skladuje v obalech ve vyčleněném prostoru. Nelze společně skladovat 
použité a čisté prádlo. 

 Školní jídelna musí respektovat zásady správné výrobní a hygienické praxe. Zajistí, aby se 
nádobí mylo při dostatečně vysokých teplotách (mycí proces min. 600 C). Při ručním mytí je 
nutné zajistit finální oplach vodou o teplotě min. 850 C. 

 Školské zařízení je vybaveno dezinfekčními a ochrannými prostředky. Jejich distribuci na 
jednotlivá pracoviště zajišťuje na základě žádosti jednotlivých součástí paní Iva Cihlová ( tel: 
387 203 491) 

4. Postup v případě podezření na výskyt nákazy Covid-19 

 Školské zařízení má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně Covid 19. 
Tuto povinnost zajistíme oddělením dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, 
od ostatních dětí a zajistíme pro něj dohled dospělé osoby. 

 Všichni pracovníci (zejména vychovatelé, asistenti pedagoga, učitelé) věnují pozornost 
případným příznakům infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, 
bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) 

 Pokud u dítěte zjistíme některé z těchto příznaků, umístíme ho na izolaci, která je vytvořena 
ve všech pobytových zařízeních (DDÚ Homole, DDŠ Šindlovy Dvory, SVP České Budějovice). 

 Zaměstnanci, kteří budou v kontaktu s dítětem umístěným v izolaci budou používat roušku 
(případ. obličejový štít) a rukavice. Dodržují odstup 2 m a po kontaktu důsledně dodržují 
hygienická pravidla. 

 V případě dítěte umístěného do pobytové a celodenní péče v SVP České Budějovice jsou 
informováni zákonní zástupci dítěte a jsou vyzváni k neprodlenému převzetí dítěte. Do doby 
převzetí je dítě umístěno na izolaci. Zákonní zástupci jsou informováni, že mají kontaktovat 
praktického lékaře dítěte, který rozhodne o dalším postupu. 

 V případě dětí umístěných do DDŠ Šindlovy Dvory a DDÚ Homole, budou děti umístěny do 
izolace. Zdravotní stav bude konzultován s příslušným dětským lékařem a dále budeme 
postupovat podle jeho pokynů. Pokud není možné dětského lékaře kontaktovat, obrátíme 
se přímo na Krajskou hygienickou stanici. 

 V případě ambulantních SVP nebude dítěti s projevy infekční nemoci (viz. výše) umožněn 
vstup do budovy a budou informováni zákonní zástupci. 

 V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu 
obecně považována teplota do 370 C. 

Zaměstnanci: 
 Pokud se u zaměstnance školského zařízení objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně 

Covid-19), školské zařízení v nejkratším možném čase opustí s použitím roušky a dodržení 
dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem. 

 Každý zaměstnanec je povinen neprodleně telefonem nebo mailem oznámit zaměstnavateli 
možnost nákazy COVID – 19  (zdravotní příznaky, setkání s infikovanými osobami) a 
kontaktovat Krajskou hygienickou stanici a dále postupovat podle rozhodnutí KHS. 

 Zaměstnavatel bude další postup  vždy konzultovat s KHS Jihočeského kraje 
 Pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci školského zařízení, je možné, aby po domluvě 

mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem (je-li to organizačně a provozně možné) vykonával 
práci z jiného místa po dobu, kdy bude v karanténě (např. distanční výuka, příprava 
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podkladů k výuce). V tomto případě zaměstnanci přísluší plat, Pokud k dohodě nedojde, není 
povinnost zaměstnance po dobu karantény práci vykonávat, protože v daném období je 
z pohledu právních předpisů v obdobné situaci jako v případě nemoci (hmotné zabezpečení 
zaměstnance: za prvních 1 dní náhrada platu ve výši 60% redukovanégho průměrného 
výdělku zaměstnance, od 15. kalendářního dne nemocenská). 

 

5. Výskyt onemocnění Covid-19 u dítěte nebo zaměstnance 

 Školské zařízení v případě výskytu zpravidla kontaktuje KHS Jihočeského kraje. Ta provádí 
epidemiologické šetření a sdělí školskému zařízení další pokyny, případně rozhodne o 
protiepidemiologických opatřeních. 

 Školské zařízení neprodleně informuje o vniklé situaci a následných krocích v provozu 
školského zařízení všechny děti, zaměstnance, zákonné zástupce, zřizovatele a příslušné 
OSPOD 

6. Stravování ve školní jídelně 

 Před vstupem do jídelny si každý strávník umyje ruce či použije dezinfekci na ruce. 
 Dodržují se zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla. 
 Děti umístěné v izolaci se stravují mimo školní jídelnu – v místě izolace 

 

V Homolích dne 28. 8.  2020      

                                                                                                         Mgr. Vladimír Ira      

                                                                                                                ředitel 

                              


