Směrnice o ochraně zdraví a provozu školy v období
mimořádných situací – pandemický plán
Základní hygienická pravidla stanovená Ministerstvem zdravotnictví ČR
•
•
•
•

Dodržování zásad osobní a provozní hygieny
Skupinová izolace, event. sociální distance (1,5 m)
Ochrana úst a nosu (respirátory, roušky)
Opakovaná edukace

Obecné informace a doporučení k provozu školy
• Škola zahájí ve šk. r. 2021/2022 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými
právními předpisy.
• Co se týče nošení ochranných roušek a respirátorů, budou opatření v této oblasti
zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření uložená KHS, příp. MZd.
• U vedení školy je vytvořen jednotný systém sdílení informací hlášení nemocnění
dítěte, zaměstnance.
• Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky
infekčního onemocnění nemohou do školy vstupovat.
• Škola v průběhu šk. r. 2021/2022 zváží nutnost konání těch aktivit, které nejsou
pro naplnění ŠVP nezbytné, hromadné školní akce omezí (exkurze, divadelní
představení…).
• Výuku tělesné výchovy v maximální možné míře, v závislosti na klimatických
podmínkách, přenést na venkovní sportoviště.
• 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 KHS.

Hygienická pravidla a standard úklidu
• U vstupu do budovy, v každé učebně, na chodbách i u tělocvičny jsou k dispozici
prostředky k dezinfekci rukou.
• U vchodu do školy každý žák provede dezinfekci rukou a dodržuje hygienu rukou po
celou dobu svého pobytu ve škole (důkladné mytí rukou mýdlem v dávkovači).
• Často a intenzivně (každou vyučovací hodinu) se v učebnách větrá.

Škola je vybavena
• Čistícími a dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou s virucidní aktivitou
(v dávkovačích)
• Bezkontaktním teploměrem na měření tělesné teploty
• Přiměřeným počtem roušek pro žáky pro případ zapomenutí či znehodnocení roušky
(respirátoru)

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy covid-19
• Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19.
Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna
zajistit oddělení žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění od ostatních
žáků.
• Škola věnuje zvýšenou pozornost žákům s příznaky infekčního onemocnění.
V případě, že jsou příznaky již patrné při příchodu nezletilého žáka do budovy, tuto
skutečnost škola oznámí neprodleně zákonnému zástupci.
V případě, že se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole, neprodleně
žák dostane roušku a umístí se v samostatné místnosti 8A. Škola opět informuje
zákonného zástupce, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který
rozhodne o dalším postupu.
• Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění (včetně rýmy, kašle…), je
umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li se, že netrpí infekční nemocí
(covid-19).
• Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy
stanovených KHS svého zřizovatele.

Zaměstnanci školy
• Pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci školy, je možné, aby po domluvě mezi
zaměstnavatelem a zaměstnancem vykonával práci z jiného místa po dobu, kdy bude
v karanténě.
• Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního nemocnění (včetně covid19), opustí školu v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením známých
hygienických pravidel.
• Pro pracovněprávní souvislosti platí ustanovení zákoníku práce.
• Pokud je zaměstnanec v rizikové skupině, používá pro svou ochranu roušku a
zachovává sociální distanci.
• Škola není povinna poskytovat pro své zaměstnance testy.
• Zaměstnanci jsou povinni v těch samých termínech, ve kterých probíhá testování žáků,
škole předložit platný negativní test z odběrového místa Ag test ne starší 72 hodin,
PCR ne starší 7 dnů nebo jsou povinni se podrobit samotestu na místě. V opačném
případě jsou zaměstnanci povinni nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu ve
všech prostorách budovy. Netýká se zaměstnanců, kteří mají ukončené očkování nebo
prodělali onemocnění covid-19 a jsou v ochranné lhůtě.

Další souvislosti
• Škola umožní přítomnost třetích osob z organizací, které ve škole realizují programy
primární prevence, výchovné poradenství nebo pracovníkům pedagogickopsychologických poraden.

Screeningové testování ve školách září 2021
• Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po
sobě.
• Na základě výsledků získaných z testování bude rozhodnuto o dalším postupu. Čtvrtý
a další test bude proveden v případě, pokud se v rámci testování odhalí lokální ohnisko
nákazy.
• Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky
účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Min. zdravotnictví, tj.
použít ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole.
• Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví na
vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po
svém příchodu.
• V případě pozitivního výsledku testu, žák je od ostatních osob izolován a je náležitě
poučen. Škola vydává o pozitivitě testu potvrzení. Žák nebo zákonný zástupce
kontaktuje dálkovým způsobem praktického lékaře a ten je povinen rozhodnout
o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou
žádanku.
• Žák se vrací k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu
RT-PCR nebo po skončení povinné izolace.
• V případě, že konfirmační test potvrdí pozitivitu, zákonný zástupce nebo žák je
povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku. Škola bezodkladně
zašle příslušné krajské hygienické stanici jméno pozitivně testovaného žáka a seznam
žáků, kteří byli s ním ve škole v kontaktu.
• Pokud je v důsledku mimořádných opatření (opatřením KHS) znemožněna osobní
přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy, přecházejí
nepřítomní žáci na distanční výuku. Vzhledem k povinnosti žáků účastnit se distanční
výuky je nutné každou neúčast i v rámci této výuky omlouvat třídnímu učiteli.
• V ostatních případech nemá školy povinnost poskytovat nepřítomným žákům
vzdělávání distančním způsobem, ale postupuje jako při běžné absenci žáka, poskytuje
studijní podporu na dálku, např. zasílání materiálů, úkolů. Žáci se zapojují na základě
dobrovolnosti dle individuálních podmínek.

Kontakty
• Informační podporu ze strany MŠMT zajišťuje speciálně zřízená „koronalinka“
MŠMT pro vedení škol:
o +420 771 139 410
o +420 771 130 398
o 234 811 111 v době od 8 do 17 hodin
• Mail:
o koronavirus@msmt.cz
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