PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE
ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE
COVID-19
(DÁLE TAKÉ „MANUÁL“)
(Předpis z MŠMT obsahuje řadu instrukcí a metodik pro vedení školy, pro žáky, pro zaměstnance, atd.
Vybíráme hlavní body týkající se žáků a rodičů)

Školy zahájí ve školním roce 2020/21 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
Od dětí/žáků/studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí/žáků do budovy školy a pohybu
osob před budovou školy.
Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí/žáků ve třídách, studijních skupinách či kurzech.
Od 1. září 2020 bude zavedena plošná povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest (dále jen
„rouška“) v prostředcích hromadné dopravy a ve vnitřních veřejných prostorách, a to mimořádným opatřením
MZd. Ve škole se to bude týkat společných prostor nikoliv učeben.
Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
Doporučuje se, aby byl pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských
zařízení omezen, pokud to lze. Jistě se uvidíme na slavnostním zahájení, počítáme i s odpoledními dílnami, ale
pokud to není nutné, prosím rodiče, aby nevstupovali do budovy. Nebude platit žádný zákaz, u MŠ je
samozřejmé, že rodiče předávají děti ve školce, ale už i u 1. stupně – kromě prvních dní – děti to zvládnou i bez
vás…
Na webu školy budeme informovat i změnách pravidel. Jakékoliv podezření či potvrzení nemoci C19, prosím,
hlaste Gabriele Kučerové do sekretariátu (skola@lauder.cz, 272 047 971)

U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/hygienickém zařízení, u tělocvičny jsou k dispozici
prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou
a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou
dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.

Pravidla pro objevení příznaků C19:
a) příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy – dítě/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 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,
c) příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/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 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.
V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem v případě
dítěte/nezletilého žáka. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní
pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy. P
V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti8 je za normální tělesnou teplotu obecně považována
hodnota do 37 °C.
V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.
Dítěti/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.

Distanční výuka
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 dětí/žáků alespoň jedné skupiny/třídy.
Prezenční výuka dotčených dětí/žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky
pro distanční vzdělávání). Ostatní děti/žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.
Žáci a studenti mají povinnost se distančně vzdělávat.
Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám dětí/žáků.
V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak
postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti/žáci nejsou přítomni ve škole. Doporučuje se však, pokud to
organizační možnosti školy dovolí, udržovat alespoň částečně distanční vzdělávání dotčených dětí/žáků, a to
na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky.

