
 

PROVOZ ŠKOLY VE 
ŠKOLNÍM ROCE 
2020/2021 VZHLEDEM 
KE COVI-19 NA OA A 
SZŠ BLANSKO



• Tento materiál popisuje základní provozní opatření, která jsou na škole od začátku školního 
roku 2020/2021 přijata a realizována.


• Vstup do budovy školy je žákům umožněn prostřednictvím vstupního čipu. Každý žák je 
povinen při vstupu do budovy školy tento čip použít.


• Před vchodem do budovy školy žáci dbají na to, aby se nevytvářeli hloučky osob. Žáci 
vstupují jednotlivě a předcházejí vzniku hloučků více osob před vstupem.


• Vstup do budovy školy je žákům umožněn od 6.30 hodin.


• Na základě přijatých opatření ministerstvem zdravotnictví se  na školy nevztahuje povinnost 
nosit v budově školy ochranu úst a nosu. Není tedy vyžadováno, aby žák nebo 
zaměstnanec školy používal roušku nebo respirátor.


• Pohyb žáků nebo zaměstnanců po budově školy není nijak omezen.


• V budově školy je k dispozici bezoplachová dezinfekce na ruce. Pevné zásobníky jsou 
umístěny v přízemí u šaten. 


• Všechny toalety jsou vybaveny antibakteriálním mýdlem, bezdotykovým osoušečem, 
dezinfekcí s rozprašovačem.


• Všechny třídy jsou vybaveny antibakteriálním mýdlem a zásobníkem s jednorázovými 
papírovými ručníky.


• Ve třídě se provádí pravidelné intenzivní větrání.


• Před odebráním stravy je kladen důraz na mytí rukou.


• Od 1. 9. je zajištěna zvýšená intenzita úklidu společných prostor (dezinfekce klik, lavic, 
apod.).


• Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům 
covid-19 nesmí do budovy školy vstoupit.


• Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto 
povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna 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). 


ÚVOD

PŘÍCHOD KE ŠKOLE A DO ŠATEN

POHYB VE ŠKOLE

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ



• 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 jbude 
těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) jvolit tento 
postup: 


• příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – dítě/žák/student 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 bude oznámena zákonnému zástupci neprodleně a 
bude informován 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. 


• 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.


• 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. 


• 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 dětí/žáků/studentů ve třídě, způsob školního stravování, pobyt ve 
školní družině, v zájmových kroužcích, sportovní aktivity, způsob dopravy do školy a 
především místní epidemiologickou situaci. 


• Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy 
stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání děti/žáky/studenty, zákonné 
zástupce nezletilých dětí/žáků/studentů a svého zřizovatele. 


VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA NEBO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY



• 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 alespoň jedné třídy. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku 
distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní 
žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby 
zároveň zůstávali součástí jedné skupiny. 


• Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. 

• Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků. 


• V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. 
Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti/žáci/studenti nejsou přítomni 
ve škole. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, udržovat 
alespoň částečně distanční vzdělávání dotčených dětí/žáků/studentů, a to na základě jejich 
dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky. 


• Pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci školy, je možné, aby po domluvě mezi 
zaměstnavatelem a zaměstnancem (je-li to organizačně a provozně možné) vykonával práci 
z jiného místa po dobu, kdy bude v karanténě (např. distanční výuka, příprava podkladů k 
výuce apod.); v tomto případě zaměstnanci přísluší plat (nebo mzda). Pokud k dohodě 
nedojde, není povinností zaměstnance po dobu karantény práci vykonávat, protože v 
daném období je z pohledu právních předpisů v obdobné situaci jako v případě nemoci 
(hmotné zabezpečení zaměstnance: za prvních 14 kalendářních dní náhrada platu ve výši 
60 % redukovaného průměrného výdělku zaměstnance, od 15. kalendářního dne 
nemocenská). 


• Pro ostatní pracovněprávní souvislosti platí ustanovení zákoníku práce. 


• Pokud je zaměstnanec školy v rizikové skupině, může podle svého uvážení pro svoji 
ochranu používat roušku či jinou ochranu nosu a úst s vyšším stupněm ochrany nebo 
respirátor a zachovávat sociální distanci. 


V Blansku dne 24. srpna 2020


Ing. Petr Bouda

ředitel školy


