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Vnitroorganizační směrnice  

„Opatření ohledně pandemie Covid 19“ 
 

 

PROVOZ DM – OBECNÉ INFORMACE 
 

Domov mládeže a Školní jídelna (dále jen DM) zahájí ve školním roce 2020/2021 činnost 
v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.  
Od žáků ani zaměstnanců se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o 
bezinfekčnosti.  
Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků a ostatních 
osob do budovy DM a pohybu osob před budovou.  
Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve výchovných skupinách.  
 
DM zajišťuje v rámci své kompetence : 

• prostředky na mytí a dezinfekci rukou 

• úklid prostor 

• dodržování základních hygienických pravidel 

• opatření v případě možné nákazy  

 
Povinnosti DM při zahájení školního roku: 

1. Zajistit aktualizaci kontaktů na všechny účastníky vzdělávacího procesu 
včetně zákonných zástupců žáků.  

2. Informovat o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech 
zaměstnance, žáky a jejich zákonné zástupce.  

3. Zdůraznit povinnost hlásit onemocnění žáka nebo zaměstnance 
vychovatelům nebo ředitelce DM. 

4. Upozornit na zákaz vstupu žáků a ostatních osob s příznaky infekčního 
onemocnění. 

5. Upozorní na zákaz vstupu cizích osob do budovy DM. 
6. Zdůraznit zásady osobní a respirační hygieny, ( nutnost kašlat a kýchat 

nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si 
umýt ruce, používat desinfekční přípravky na ruce, často větrat).  

7. Zvážit nutnost konání těch aktivit, při kterých dochází ke koncentraci vyššího 
počtu lidí (např. kulturní a sportovní akce s větším počtem účastníků). 
Konání těchto aktivit není zakázáno, je pouze nutno přihlédnout k aktuální 
epidemiologické situaci podle semaforu Ministerstva zdravotnictví.  

8. Sledovat lokální vývoj situace v rámci systému semafor.  
9. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním 

covid-19 postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně 
platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo 
plošně MZd.  

 
 
 

 

http://www.dmcb.cz/info@dmcb.cz


HYGIENICKÁ OPATŘENÍ 
1. U vstupu do budovy DM, ve školní jídelně a v každém patře jsou k dispozici 

prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.  
2. V co nejkratším čase po příchodu do budovy DM si každý důkladně 20 až 30 

sekund myje ruce teplou vodou a mýdlem, popřípadě provede dezinfekci rukou 
pomocí desinfekčních přípravků, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu 
svého pobytu. Vychovatelé DM na nutnost takového postupu opakovaně 
upozorňují ubytované žáky.  

3. Probíhá časté a intenzivní větrání všech využívaných prostor DM, a to nejlépe okny 
– čerstvým vzduchem. Větrání se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně. 
Vychovatelé dohlédnou na pravidelné větrání pokojů ubytovanými žáky. 

4. Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá denně.  
5. Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.  
6. Denně se provádí  úklid všech společných prostor, kde se žáci a zaměstnanci DM 

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

7. Je kladen důraz na desinfekci povrchů nebo předmětů, kterých se dotýká větší 
počet osob (např. kliky dveří, spínače světla, baterie u umyvadel, splachovadla, 
tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce).  

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

9. DM zajistí praní prádla při dostatečně vysokých teplotách nad 60 °C. Z důvodu 
minimalizace šíření viru vzduchem se použité prádlo neprotřepává, jeho třídění se 
provádí ve vyčleněné místnosti. Použité prádlo (lůžkoviny, ručníky apod.) se 
skladují ve vyčleněném prostoru, mimo čistého prádla.  

10. 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.  

 
Školní stravování: 

- DM zajistí co nejmenší kontakt různých skupin strávníků, jednotlivé skupiny jsou 
rozděleny do časových úseků. Cizí strávníci z řad veřejnosti mají vyčleněný 
samostatný čas (viz. příloha). 

 
- Hygiena a úklid probíhá podle pravidel stanovených v předchozím textu.  
 
- Je kladen důraz na nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před odebráním 

stravy.  
 

- Není umožněn samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků 
a využívání samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty).  

 
- 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



DM je vybaven:  
1. Čisticími a dezinfekčními prostředky v dostatečném množství tak, aby nedošlo k 

výpadku po spotřebování zásob. Na koronavirus působí dezinfekční přípravky s 
virucidní aktivitou.   

 
2. Bezkontaktním teploměrem pro případ měření tělesné teploty žáků a  zaměstnanců 

DM v případě podezření na infekční onemocnění, včetně covid-19.  
 

3. Přiměřeným počtem roušek pro žáky a zaměstnance DM s podezřením na výskyt 
covid-19, záložní roušky pro případ povinného zavedení nošení roušek ve 
společných prostorech DM (pro případ zapomenutí nebo znehodnocení roušky či 
zaměstnance DM. 

 
 

OPATŘENÍ DM V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19 
 

DM nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního 
onemocnění (jako je např. zvýšená teplota nad 37 st. C, 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 je nutné 
volit tento postup:  
 
PŘÍZNAKY JSOU PATRNÉ JIŽ PŘI PŘÍCHODU DO BUDOVY DM:  

- zaměstnanec nebo plnoletý žák není vpuštěn do budovy 
- nezletilý žák je vpuštěn do budovy a tato skutečnost je ihned oznámena 

zákonnému zástupci, případně se postupuje podle následujícího bodu 
 

PŘÍZNAKY SE VYSKYTNOU NEBO JSOU PATRNÉ BĚHEM POBYTU V BUDOVĚ DM: 

- neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění žáka do předem připravené 
samostatné místnosti. Ihned je informován zákonný zástupce se sdělením 
bezodkladného vyzvednutí žáka z DM. Zletilý žák opustí v nejkratším možném 
čase budovu DM sám. V izolaci pobývá žák do doby převzetí zákonným 
zástupcem. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné používat 
ochranné osobní pomůcky (rouška, rukavice). Prostor izolace musí být dobře 
udržovatelný a desinfikovatelný, přirozeně větratelný oknem. Prostor nesmí být 
průchozí.  

 
Ve všech těchto případech DM informuje žáka, zákonné zástupce nebo zaměstnance o 
povinnosti kontaktovat telefonicky praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu! 
 
 
 
Potřebné informační zdroje a kontakty: 
 
Zvláštní „koronalinka“ MŠMT pro vedení škol a školských zařízení:  
• +420 771 139 410  

• +420 771 139 398  
            234 811 111 
Kontakty na Krajské hygienické stanice:  
KHS Jihočeského kraje: hdm-all@khscb.cz  
 
 
 
Účinnost k 1. 9. 2020,  do odvolání 
 
 
Křížová Lucie 
ředitelka DM a ŠJ 


