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Pokyny pro zajištění ochrany zdraví a provoz školy
ve školním roce 2020/2021
Tento pokyn se vztahuje na základní provozní podmínky školy v souvislosti
s dodržováním hygienických pravidel.
Tato pravidla jsou platná od 26. 8. 2020.
pravidla mohou být aktualizována na základě pokynů orgánů státní správy a
samosprávy a aktuální situace.
Základní hygienická pravidla stanovená ministerstvem zdravotnictví
1. Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.
2. Skupinová izolace, event. sociální distance
3. Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti na
protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti
ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor
Provoz školy:
1. Školy zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se
školskými právními předpisy.
2. Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení
o bezinfekčnosti.
3. Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu
žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy
4. Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve
třídách, odděleních, studijních skupin či kurzech.
5. Neplatí povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest (dále jen rouška), ale
každému je umožněno nosit roušku dle vlastního uvážení.
6. Třídní učitelé informují všechny žáky a jejich zákonné zástupce o nutnosti dodržovat
hygienická pravidla.
7. Podezření na to, že někdo ze zaměstnanců či žáků školy onemocněl nemoci
COVID-19 (dále jen nemoc) nebo je v karanténě, je potřeba ihned nahlásit ředitelce
školy nebo v případě žáků třídnímu učiteli, který to ihned oznámí ředitelce školy.
v případě její nepřítomnosti zástupkyni ředitelky.
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8. Soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020/2021 nebudou MŠMT vyhlášeny.
9. Veškeré informace o aktuální situaci na škole v souvislostech s nemocí jsou
zveřejňovány na webu školy www.sssmep.cz – odkaz COVID-19. Doporučujeme
stránky sledovat.
Hygienická pravidla
Je zákaz vstupu osobám, které mají příznaky infekčního onemocnění
1. U vstupu do budovy školy, v každé učebně, hygienickém zařízení, u tělocvičny jsou
k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
2. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund
umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou.
Následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na
nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.
3. Důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních
využívaných prostor školy, nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Větrání učeben se
provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.
4. Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – nejlépe ručníky na jedno použití, případně
osoušeči rukou.
5. Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.

Dezinfekce
1. Dezinfekci rukou u žáků zajišťuje ráno při vstupu do školy dohled u vchodu.
Pokud žák přijde do školy dříve, je jeho povinností také použít dezinfekční
prostředek.
2. Dezinfekci učeben, odborných učeben, hygienických prostor a dalších místností
zajišťují uklízečky školy na svých úsecích.
3. V případě, že dojde dezinfekční prostředek ve třídách je třídní učitel povinen ihned
zajistit doplnění (sekretariát), v odborných učebnách zajišťuje doplnění správce
učebny. V hygienických prostorách zajišťují kontrolu a doplnění uklízečky.
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KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19
1. Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19.
Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny
zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění,
od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby
(§ 7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
2. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků 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 je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění
(objevení) je nutné volit tento postup:
 příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy –žák není vpuštěn do
budovy školy; v případě 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 – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci
neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného
vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle
následujícího bodu,
 příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole;
neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené
samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve
škole a současně informování zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na
bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy; zletilý žák opustí v nejkratším možném
čase budovu školy.
V souladu s doporučením odborné lékařské komory je za normální tělesnou
teplotu obecně považována hodnota 37 °C.
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

V případě pouhého podezření na výskyt nákazy COVID-19 ve škole, škola sama KHS
nekontaktuje.
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VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA NEBO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY

1. 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, že se ředitel školy dozví o výskytu
onemocnění covid-19 dříve, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo
odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS. Seznam kontaktů je uveden
na webových stránkách KHS.
2. 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. Každá situace je jiná, protože každý
kolektiv v sobě zahrnuje více proměnných – např. velikost školy, členění objektu
(samostatná budova, pavilony), počet žáků ve třídě, způsob školního stravování,
v zájmových kroužcích, sportovní aktivity, způsob dopravy do školy a především
místní epidemiologickou situaci.
3. Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu
školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáků, zákonné
zástupce nezletilých žáků a svého zřizovatele.
4. 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 dětí/žáků/studentů alespoň jedné
skupiny/třídy/oddělení/kurzu. Povinnost poskytovat tímto způsobem v daných situacích
vzdělávání se vztahuje na základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné
školy, základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky.
Prezenční výuka dotčených dětí/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.
Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny.
Žáci a studenti mají povinnost se distančně vzdělávat. Povinnost neplatí pro žáky
základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, kteří se
zapojují dobrovolně.
 Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků .
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 V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním
způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, žáci nejsou přítomni ve
škole. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, udržovat
alespoň částečně distanční vzdělávání dotčených žáků, a to na základě jejich
dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální

26. 8. 2020
Mgr. Kateřina Fischerová v. r.
ředitelka
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