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Pandemický plán školy 
 

1) Úvodní ustanovení 

Základní škola Novosedlice, příspěvková organizace vydává tento Pandemický plán ve snaze předejít vzniku 
zdravotních, sociálních a ekonomických následků výskytu epidemického onemocnění. Současně stanovuje 
postupy pro případ, že by selhala preventivní opatření a bylo potřeba řešit akutní situaci, např. výskyt 
onemocnění COVlD-19 ve škole. 

2) Rozsah působnosti→plán se týká: 

• Zaměstnanců 

• zákonných zástupců 

• žáků školy 

• dalších osob v kontaktu se školou 

 

3) Opatření k zajištění bezpečnosti a zdraví: 

 

a) Do prostoru školy nesmí vstupovat nikdo s příznaky infekce dýchacích cest a s příznaky souvisejícími 
(zvýšená teplota, kašel, ztráta chuti a čichu atd.). Viz také Dodatek ke školnímu řádu 1. 10. 2020. 

b) Vedení školy si vyhrazuje právo konat namátkové kontroly měřením tělesné teploty u všech příchozích 
do objektu. 

c) Osoby, které vstupují do budovy jsou důrazně vyzývány k dodržování i dalších hygienických a 
dezinfekčních postupů — mýt a dezinfikovat si ruce, dodržovat rozestupy, nosit ochranu dýchacích cest (rouška, 
respirátor) atd. 

d) Škola je pravidelně a důkladně dezinfikována (kritická místa jako kliky, zábradlí atd. i několikrát denně). 
Na chodbách, ve sborovně jsou instalovány automatické dávkovače dezinfekce. V celé škole je zaveden systém 
bezkontaktního osoušení rukou, popř. jednorázové papírové ručníky. 

e) Provoz školy a pohyb žáků i pedagogů po škole byl přizpůsoben požadavku nestýkání se skupin a 
nekontrolovaného pohybu jednotlivců mezi skupinami — a to jak během výuky, tak i v družině a školním klubu. 

f) Osoby, které doprovází děti do školy zůstávají před vchodem a do budovy nevstupují.  

g) Osoby, které do školy vstupují z hlediska výkonu profese či z jiných závažných důvodů (pošta, úřední 
jednání atd.) jsou povinny zakrývat si dýchací cesty. 

h) Zakazuje se shlukovat se před školou, ve společných prostorách školy a pokud je to možné nezdržovat 
se ve škole a jejím okolí déle, než je nezbytné. 

i) Všechna preventivní opatření mohou být změněna a zpřísněna v situaci výskytu onemocnění a v 

návaznosti na obecný či konkrétní pokyn KHS, MZ, MŠMT, zřizovatele. 



4) Zajištění výchovně vzdělávacího procesu v situaci výskytu pandemie: 

a) V případě přerušení prezenční výuky v části školy (třída, skupina) nebo v celé škole se bude výuka 

realizovat distanční formou. 

b) Pedagogové budou postupovat podle obecně závazných předpisů a pokynů, a podle aktuálních pokynů 

vedení školy. 

c) Výuka na dálku (distanční) nahrazuje výuku prezenční v hlavních parametrech, zejména v rozvoji 
klíčových kompetencí, postupu dle ŠVP atd. Je nutné ji realizovat způsobem prokazatelným, s využitím všech 
dostupných technických a technologických nástrojů, a současně formou zajišťující zapojení všech žáků. 

V Novosedlicích 1. 10. 2020 
 
 
  
 
Mgr. Jana Hurdová 
ředitelka školy  

 

Umístění: 

• web školy 

• obecní vitrína 

• vstupní dveře hlavního vchodu 

• nástěnka ve sborovně školy 


