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PROVOZ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020-21 VZHLEDEM KE COVID – 19
Tento dokument vychází z dokumentů vydaných MŠMT o ochraně zdraví a provozu
základních a středních škol ze dne 17.8.2020 viz. webové stránky www.msmt.cz a dokumentů
vydaných MZd České republiky.
HYGIENICKÁ PRAVIDLA
Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu
se školskými právními předpisy.
Od dětí/žáků/studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení
o bezinfekčnosti.
Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu
dětí/žáků/studentů do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.
Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí/žáků/studentů ve třídách,
odděleních, studijních skupinách či kurzech.
Pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy školy je omezen
na nezbytně dlouhou dobu.
V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje
ruce vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně
dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
Ve školní jídelně je žák povinen vstupovat s čipem, v návlecích (přezůvkách)
a respektovat pravidla pedagogického dozoru. Do školní jídelny není možné nosit
nepotřebné předměty. Čas pro výdej jídla je určen od 11:20 hod. do 11:40 hod., dále
od 13:45 hod. do 14:05 hod.

ORGANIZACE ŠKOLY V ZÁVISLOSTI NA SEMAFORU
Platí obecná doporučení MZd podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany
veřejného zdraví, tzv. semafor.
https://koronavirus.mzcr .cz/wp-content/uploads/2020/07 /Stupne-pohotovosti-v-oblasti
ochrany-vere jneho-zdravi .pdf.
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KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘ ENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19
Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky
infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest
v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale při jejich
zjištění (objevení) bude volit tyto postupy:
•

příznaky jsou patrné již při příchodu žáka/studenta do školy - žák/student nebude
vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je
přítomen jeho zákonný zástupce,

•

příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce
nezletilého žáka - tato skutečnost bude oznámena zákonnému zástupci, který bude
muset zajistit vyzvednutí/převzetí/odchod žáka ze školy; pokud toto není možné, postupuje
se podle následujícího bodu,

•

příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve
škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a izolaci od ostatních přítomných ve škole a
současně informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na
bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy; zletilý žák/student opustí v nejkratším
možném čase budovu školy.
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka
nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o
dalším postupu.
VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA
Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí
epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o
protiepidemických opatřeních.
V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v
rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě
protiepidemického šetření. Při svém rozhodování přihlíží mimo jiné k délce kontaktu,
vzdálenosti osob, k zavedeným opatřením atd.
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Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo
mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným
opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve
škole více než poloviny žáků/studentů alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu.
Prezenční výuka dotčených žáků/studentů přechází na výuku distančním způsobem (s
ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní děti/žáci/studenti, kterých
se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.
Žáci a studenti mají povinnost se distančně vzdělávat.

V Kladně 18.8.2020
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