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POVINNOST  NOSIT VE ŠKOLE ROUŠKY 

 
Povinnost nosit roušky ve škole nastane tehdy, když se zhorší epidemická situace. 

Opatření se bude vázat na druhý, oranžový stupeň rizika na takzvaném semaforu, 

který hodnotí okresy podle míry rizika nákazy nemocí COVID-19.  (Nosit roušky bude 

nutné jen v okresech, které budou na pravidelně zveřejňované mapě rizika označené 

oranžovou nebo červenou barvou. Vedení školy bude  průběžně sledovat  republikový, 

resp. lokální vývoj situace v rámci systému semafor.) . Při 2. stupni pohotovosti žáci naší 

školy roušky nosit nemusí. 

 

„Semafor“ 
 

Systém pohotovostních stupňů dá občanům předvídatelný plán protiepidemických 

opatření v souvislosti s covid-19. Cílem je dát veřejnosti předvídatelný plán, jaké kroky 

mohou přijít v souvislosti s určitou epidemiologickou situací v jejich regionu. Lidé 

budou vědět, jaká opatření mohou očekávat. V zelených oblastech by bylo povinné 

nosit ve společných prostorách škol roušky. Jejich režim ve školách se řídí podle 

nového systému, odlišuje se barvami, jaké má semafor. Ani ve žlutém, tedy třetím 

stupni by se školy v okresech nezavíraly, to by nastalo až v případě červené varianty, 

jednou z variant je dočasné 14denní vypnutí škol a přechod na online výuku.  
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POHYB ŽÁKŮ VE ŠKOLE OD  01. 09. 2020 SE ŘÍDÍ TĚMITO PRINCIPY 

 

 

 

Vstup do budovy školy 

 

 Osoby a žáci s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. 

 Pobyt zákonných zástupců a dalších osob uvnitř budovy škol a školských 

zařízení bude omezen, jednání budou probíhat v jednací místnosti v přízemí 

školy. 

 Žáci si důkladně 20 až 30 sekund umyjí ruce teplou vodou a mýdlem 

v dávkovači a provedou dezinfekci rukou, a následně dodržují hygienu rukou po 

celou dobu svého pobytu ve škole. 

. 

V budově školy  

 

 Dle  možností školy bude  minimalizován  kontakt mezi žáky 1. a 2.stupně, a to 

s ohledem na způsob organizace výuky (dělení tříd do skupin, střídání učeben a 

pedagogů apod.). 

 U vstupu do budovy školy, v každé učebně, hygienickém zařízení, u tělocvičny 

budou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem, které 

budou pod vedením pedagogického pracovníka žáci používat. 

 Žáci budou používat ručníky na jedno použití. 

 Bude zajištěno časté a intenzivní větrání učeben. 

 Úklid a dezinfekce hygienických zařízení bude prováděna vícekrát denně.  

 Denně se bude provádět důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a 

zaměstnanci školy pohybují.  

 Úklid povrchů a ploch se bude provádět na mokro, s použitím dezinfekčního 

přípravku, koberce se vysávají.  

 Dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí  se bude 

provádět několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a 

počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel 

či dezinfekce).  
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MOŽNÉ  VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU JEDNÉ NEBO VÍCE TŘÍD 

 
 
 

 V případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo 
opatřeními MZd znemožněna osobní přítomnost žáků ve škole, pak mohou nastat 
následující situace: 
 

A) prezenční výuka 

  V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, 
který nepřekročí více jak 50 % účastníků konkrétní třídy, pokračuje výuka 
těch, kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem. Škola nemá povinnost 
poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné 
situaci, kdy žáci  nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu nemoci. Doporučuje 
se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, poskytovat dotčeným 
žákům  studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či 
výukových plánů na dané období. 
 

A) smíšená výuka 

 V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků 

konkrétní třídy, je škola povinna DISTANČNÍM způsobem vzdělávat žáky, 
kterým je zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní žáci  pokračují v 
PREZENČNÍM vzdělávání. Distanční způsob může probíhat nejrůznějšími 
formami, a to dle technického vybavení konkrétní školy i jednotlivých žáků a dle 
aktuálních personálních možností školy. Může se jednat o zasílání tištěných 
materiálů, pokynů k samostatné práci s učebními texty, on-line přenos 
prezenční výuky či nejrůznější formy synchronní i asynchronní formy on-line 
výuky. Distanční způsob vzdělávání musí vždy respektovat aktuální zdravotní 
stav a individuální podmínky konkrétních žáků. 
 

B) distanční výuka  

Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.  

Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS 

nebo plošným opatřením MZd zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné 

celé třídy, škola poskytuje pro tuto třídu vzdělávání výhradně distančním 

způsobem. Ostatní třídy se vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je 

zakázána přítomnost všech žáků, přechází na distanční výuku celá škola. Škola 

vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých 

žáků, tak také personálním a technickým možnostem školy. 
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KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19 

 
 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,  

 příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný 

zástupce nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci 

neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí a 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 , nutná  izolace od ostatních přítomných ve škole a 

současně informování zákonného zástupce nezletilého 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. 

 

 
VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA 

 
 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.  
 
Pokud u žáka  přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem 
alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický 
lékař pro děti a dorost 

 
 
 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, 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 žáka zákonné zástupce a 
svého zřizovatele.  
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 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.  Povinnost poskytovat tímto 

způsobem v daných situacích vzdělávání se vztahuje na základní školy. 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. 

 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 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 

 

 

 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ 

 

Školní stravování se může poskytovat za níže uvedených doporučení, pokud nestanoví 

KHS nebo MZd jinak: 

 

 Důraz na nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před odebráním stravy. 

 Zajistit co nejmenší kontakt různých skupin.  

 Hygiena a úklid podle pravidel stanovených ŠJ.  

 Důraz na nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před odebráním stravy.  

 Neumožnit samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a 

využívání samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty).  

 Cizí strávníci musí mít pro konzumaci vyčleněný oddělený prostor a po ukončení 

stravování musí být stoly a židle očištěny a dezinfikovány. Pro výdej stravy cizím 

strávníkům je nutné nastavit pravidla pro manipulaci s doneseným nádobím 

tak, aby nebyl ohrožen zdravotně nezávadný provoz školní jídelny. 
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 

 

 

Úplata za školní družinu 

Pokud je určitému účastníkovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o 

jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí. 

Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí u škol a 

školských zařízení veřejných zřizovatelů následují: 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  

 

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. 

 

Rodiče hlásí onemocnění dítěte na telefonním čísle 725 434 512. 

 

Pokud u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem 

alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický 

lékař pro děti a dorost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuální informace budou vyvěšeny na nástěnce u hlavního vchodu a na webových 

stránkách školy. 

 

 V Čáslavi dne 31.08. 2020  

 Mgr. Bc. Marika Jelínková 

 ředitelka školy 
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