Interní směrnice ředitele školy

pro provoz školy ve školním roce 2020/2021 (COVID-19)

č. 6/2020

Obecné informace
1.

Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými
právními předpisy.

2.

Od dětí/žáků/studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

3.

Od 1. září 2020 se předpokládá zavedení plošné povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích
cest (dále jen „rouška“) v prostředcích hromadné dopravy a ve vnitřních veřejných prostorách, a to
mimořádným opatřením MZd.

4.

Škola bude informovat o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech zaměstnance
školy, děti, žáky a studenty a jejich zákonné zástupce prostřednictvím školního webu a na nástěnkách
ve škole.

5.

Škola v průběhu školního roku zváží nutnost konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění školního
vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí (např. kulturní
a sportovní akce více tříd či škol) a pokud možno takové aktivity nekoná. Konání těchto aktivit
nicméně není obecně zakázáno; s přihlédnutím k výše uvedenému je možné organizovat školní
výlety, školy v přírodě, adaptační pobyty apod.
Hygienická pravidla

1.

U vstupu do budovy školy, v každé učebně, jídelně, ateliéru, dílně, hygienickém zařízení, u tělocvičny,
v knihovně jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.

2.

Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných
prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Větrání učeben se provádí opakovaně,
krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.

3.

Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti/žáci/studenti a zaměstnanci
školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního
přípravku, koberce se vysávají. Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě
čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
Organizace výuky v závislosti na „semaforu“

1. Vedení školy průběžně sleduje republikový, resp. lokální vývoj situace v rámci systému semafor.
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-v-oblasti-ochranyverejneho-zdravi.pdf.
2.

Škola není povinna poskytovat zaměstnancům roušky mající charakter osobních ochranných
pomůcek, a to ani v případě plošného nařízení jejich užívání – uvedené neplatí, pokud zaměstnanec
vykonává dohled nad osobou v izolaci či v případě úklidu těchto prostor.
Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19

1.

Škola má 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
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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 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 je vhodné těmto příznakům věnovat
zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:
• příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy – dítě/žák/student není vpuštěn
do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný
zástupce,
• příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte
či 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 dítěte/žáka/studenta 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 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.
Nezletilý žák bude umístěn do aktuálně volné učebny až do příchodu zákonného zástupce. Tato
učebna bude po jho odchodu kompletně desinfikována.

3.

V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně
považována hodnota do 37 °C.

4.

V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.

5.

Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu nebo
aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých
pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.
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.

3.

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 a studentů
alespoň jedné skupiny nebo třídy.

4.

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.

5.

Žáci a studenti mají povinnost se distančně vzdělávat. Škola přizpůsobí distanční vzdělávání včetně
hodnocení podmínkám žáků a studentů.
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Zaměstnanci školy
1.

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.

2.

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.
Školní stravování
Při stravování škola zajistí v rámci možností strávníkům co nejmenší kontakt různých skupin.
Kontakty
Zvláštní „koronalinka“ MŠMT pro vedení škol a školských zařízení:
+420 771 139 410
+420 771 139 398
Další kontakty na „koronalinku“ MŠMT:
+420 234 811 111
Hygienická stanice hl. m. Prahy: hdm@hygpraha.cz

V Praze, dne 25. srpna 2020

……………………………….……..
Mgr. Pavel Kovářík
ředitel školy
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