PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022
VZHLEDEM KE COVID-19
Text vychází z manuálu v částech týkajících se hygienických a protiepidemických opatření vychází z
doporučení Ministerstva zdravotnictví (MZd) – které je také věcně příslušné.

OBECNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ K PROVOZU ŠKOLY 2020/2021
- Od dětí se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
- Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí do budovy školy a pohybu
osob před budovou školy.
- Děti nebudou testované.
- Škola průběžně dětem zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat
a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
- Škola bude upozorňovat zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí , že osoby s příznaky infekčního
onemocnění nemohou do školy vstoupit.
- Během prezenční výuky bude sledován zdravotní stav dětí, zdali nevykazují symptomatické příznaky
virového infekčního onemocnění.
- Pohyb zákonných zástupců dětí a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení je omezen. V
opačném případě se doporučuje dle možností školy vyčlenit zónu pro všechny cizí příchozí osoby s
nastavením příslušných protiepidemických opatření podle pravidel manuálu.
- Aktivity jiných subjektů, které jsou organizovány v prostorách školy a nesouvisí
se vzdělávacím procesem (naplňováním ŠVP), jsou organizovány tak, aby byl minimalizován kontakt
účastníků aktivit realizovaných těmito subjekty s dětmi a zaměstnanci školy. Při střídání provozů je třeba
zajistit řádné provětrání, úklid a dezinfekci všech užívaných prostor. 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.
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 a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o
ochraně veřejného zdraví).
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 bude věnovat zvýšenou míru
pozornosti příznakům infekčního onemocnění u dětí a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit
tento postup:
-Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěno do budovy školy;
v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce.

-Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu dítěte 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:
Pokud se příznaky vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; dítě si neprodleně
nasadí ochranu dýchacích cest a je umístěn do předem připravené samostatné místnosti nebo jinak
izolován od ostatních přítomných ve škole. Škola současně informuje zákonného zástupce
dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze 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.
V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně
považována hodnota do 37 °C. Vyšší teploty nelze tolerovat při pobytu v MŠ v dětském kolektivu.
V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.
Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu nebo
aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím ochrany dýchacích cest a při dodržení dalších
obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.
Dítěti (popřípadě zaměstnanci školy) 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.

Školní stravování
Při poskytování školní stravování je vhodné dodržovat níže uvedená doporučení, pokud nestanoví
KHS, vláda nebo MZd jinak:
Hygiena a úklid bude probíhat podle pravidel stanovených v MŠ.
Bude kladen důraz na nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před odebráním stravy.
Není umožněn samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání
samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty).
Personál školní kuchyně má při vydávání školních pokrmů nasazeny ochranné prostředky dýchacích
cest, pokud to aktuálně platné mimořádné opatření MZd stanovuje.
Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí
osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor školní jídelny vstupovat nemocná
osoba. Strávníci musí být usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou strávníků
sedících u jednoho stolu, u jednoho stolu sedí nejvýše 6 strávníků, jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj
usadit více strávníků tak, že mezi skupinami nejvýše 6 strávnících, je rozestup alespoň 1,5 metru.
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