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Informace o hygienických a protiepidemiologických pravidlech platné ve školním
roce 2020/2021 v souvislosti s onemocněním Covid-19
• Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
• Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
• Plošná povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest (dále jen „rouška“) pro žáky škol není. (Každý žák bude mít 1 ks rezervní roušky v krabičce nebo mikrotenovém sáčku
pro nutný případ-viz Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy u žáka).
• Vstup do budovy školy je zakázán všem osobám s příznaky infekčního onemocnění (ať jde o
žáka školy, zákonného zástupce nebo cizí osobu).
• Vstup do školy je zakázán zákonným zástupcům žáků. Konzultace budou prováděny telefonicky nebo elektronicky.
• V případech vyzvedávání žáků z vyučování, vyčkají zákonní zástupci před školou.
• Po vstupu do školy si každý žák vydezinfikuje ruce nebo si je umyje virucidním mýdlem po
dobu nejméně 30 sekund.
• Žáci pohybující se v budově školy budou dodržovat zásady osobní a respirační hygieny (je
nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce).
• Škola provedla prostorovou dezinfekci společných prostor, provádí plošnou dezinfekci virucidními prostředky, používá ve všech mýdlových dávkovačích virucidní mýdla, jednorázové papírové ručníky, často větrá třídy – větrání provádí opakovaně, krátkodobě a
intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.
• Během vyučování bude minimalizován přesun žáků mezi učebnami v prostorách školy dle
místních podmínek, bude omezen pohyb žáků mezi poschodími a jednotlivými součástmi
školy.
• Aktuální oznámení týkající se provozu školy a hygienicko-bezpečnostních opatření budou
zveřejňována na webových stránkách školy a prostřednictvím komunikačního systému Komens-Bakaláři.
• V úvodu školního roku aktualizuje škola prostřednictvím třídních učitelů kontakty na
všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců žáků (aktuální a
funkční telefonní čísla a e-maily).
Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid-19:
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 o mladistvých a zajistit
pro ně dohled zletilé fyzické osoby“ (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
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 o
kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), proto v případě podezření volí následující postup:
a) Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy;
v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce.
b) Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – a není přítomen jeho zákonný zástupce;
tuto skutečnost škola oznámí zákonnému zástupci neprodleně a informuje ho o nutnosti bezod-
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kladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu
c) 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 k informování zákonného zástupce žáka
s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, o tom, že má telefonicky
kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
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. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a
dorost.
Výskyt onemocnění Covid-19 u žáka školy:
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 škola 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.
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, 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 žáky, zákonné zástupce nezletilých žáků a svého zřizovatele.
Distanční vzdělávání
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/oddělení. Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.
V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola
pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy 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 podmínky.
Žáci mají podle Školského zákona povinnost se distančně vzdělávat.
Za základní komunikační tok pro distanční vzdělávání stanovuji systém Bakaláři.
Školní stravování
• Školní stravování bude poskytováno za dodržení doporučení MZd. (Prostorová dezinfekce
školní jídelny, plošná dezinfekce ploch).
• Žáci si před vstupem do jídelny umyjí nebo vydezinfikují ruce.
• V rámci provozních možností bude zajištěn co nejmenší kontakt různých skupin.
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Školní družina
Úplata:
• Pokud je určitému žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
• Ve školní družině stanoví ředitel školy úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu.
• Ředitel má podle školského zákona pravomoc rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty
v závislosti na situaci i v jiných případech.

Mgr. Igor Zaťko, ředitel školy

V Havířově 28. 08. 2020

