PROVOZ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/21 VZHLEDEM KE COVID-19

ZÁKLADNÍ
HYGIENICKÁ
ZDRAVOTNICTVÍ





PRAVIDLA

STANOVENÁ

MINISTERSTVEM

Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.
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.
Opakovaná edukace.

OBECNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ K PROVOZU ŠKOLY
•
•
•
•
•
•

Škola zahájí ve školním roce 2020/21 svou činnosti v plném rozsahu v souladu se školskými
právními předpisy.
Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách.
Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy
a pohybu osob před budovou školy.
Žáci s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
Žáci nemusí nosit roušky (či jinou ochranu dýchacích cest) v prostorách školy.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy
povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná
opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU
•
•
•
•

U vstupu do budovy školy, v každé učebně, jídelně i před tělocvičnami jsou k dispozici
prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem a papírové ručníky.
Důležitým preventivním faktorem je časté, intenzivní a opakované větrání učeben o přestávce
i během vyučovací hodiny.
Úklid a dezinfekce hygienických zařízení a povrchů nebo předmětů, které používá větší počet
lidí (kliky dveří, spínače světel, baterie u umyvadel…), se provádí několikrát denně.
Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy
pohybují.

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19
•

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19, a je tedy
nutné zajistit oddělení žáků, kteří vykazují známky akutního onemocnění.

•

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 kloubu, průjem, ztráta chuti a čichu…), ale je vhodné těmto příznakům věnovat
zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění je nutné volit níže uvedený postup:
o 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,
o příznaky jsou patrné již po příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce –
je nutné kontaktovat zákonného zástupce a informovat ho o nutnosti bezodkladného
vyzvednutí dítěte; pokud to není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
o 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 s ohledem na bezodkladné vyzvednutí ze školy;
zletilý žák opustí v co nejkratším možném čase budovu školy.

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka o tom, že
má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
•
•
•
•

Žák pobývá v izolaci až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem
v případě nezletilého žáka.
Při péči o nemocného nebo podezřelého žáka z nákazy je nutné použít ochranné osobní
pomůcky.
V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS
nekontaktuje.
Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického
onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze
v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

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, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 dříve, kontaktuje
zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně
příslušné KHS.
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.
Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy
stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky, zákonné zástupce
nezletilých žáků a svého zřizovatele.
Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo
mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost
ve škole více než polovině žáků alespoň jedné skupiny – třídy:

o

•

prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem
na jejich podmínky pro distanční vzdělávání),
o ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.
V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a
postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole.

DALŠÍ SOUVISLOSTI
Školní stravování se může poskytovat za níže uvedených doporučení, pokud nestanoví KHS nebo MZd
jinak.
•

•
•
•

V rámci možností školy zajistit oddělení či co nejmenší kontakt různých skupin (rozložit
vydávání obědů v delším čase, je-li to možné, nebo vytvořit v jídelně sektory oddělující
jednotlivé třídy).
Hygiena a úklid dle dříve zmíněných pravidel.
Důraz na nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před odebráním stravy.
Neumožnit samooblužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání
samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty).

ŽÁCI A PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCÍ PŘIJÍŽDĚJÍCÍ ZE ZAHRANIČÍ
Při příjezdu žáků či pedagogických pracovníků ze zahraničí se doporučuje řídit pravidly nastavenými
semaforem, který stanoví seznam zemí podle míry rizika nákazy a pravidla z toho vyplývající. Viz

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy

CESTOVÁNÍ DO ZAHRANIČÍ
Cestování skupin žáků a zaměstnanců školy do zahraničí není omezeno, pokud mimořádné opatření
nestanovuje jinak. Pro tyto aktivity platí semafor Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zahraničních
věcí, který stanoví seznam zemí podle míry rizika nákazy a pravidla z toho vyplývající. Viz

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy

