ZÁKLADNÍ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
okres Ústí nad Orlicí

MANUÁL PROVOZU ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
vzhledem ke covid - 19
ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM
ZDRAVOTNICTVÍ:
Základní škola Jindřicha Pravečka, Výprachtice zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci
rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy
nemocné osoby atp.
Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální situaci a
místní podmínky.

OBECNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ K PROVOZU ŠKOLY
 Základní škola Jindřicha Pravečka, Výprachtice zahájí ve školním roce 2020/2021 svou
činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
 Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy
školy a pohybu osob před budovou školy.
 Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních.
Další pravidla pro nošení roušek mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická
opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv.
semafor, v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS, příp. na
celostátní úrovni MZd.
Soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020/2021 nebudou MŠMT vyhlášeny.

Při zahájení školního roku bude škola prostřednictvím třídních učitelů aktualizovat kontakty
všech účastníků vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců a žáků a zaměstnanců školy
(telefonní čísla a e-maily).
Ve škole je stanoven systém sdílení informací (onemocnění žáka nebo zaměstnance se hlásí
ředitelce školy) a je stanovené jednotné místo, kde se zveřejňují aktuální oznámení (vitrínka
školy, web školy).
Vedení školy průběžně žákům i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady osobní a respirační
hygieny.
Pedagogové upozorňují zákonné zástupce a žáky, že osoby s příznaky infekčního onemocnění
nemohou do školy vstoupit.
Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení je omezen.
Je možné organizovat školní výlety, školy v přírodě, adaptační pobyty apod. (v závislosti na
aktuální epidemiologické situaci podle „semaforu“ MZd; přičemž epidemiologická situace v době
plánování (objednání) akce může být rozdílná s epidemiologickou situací v době konání akce).


HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU
 U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/oddělení/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 mýdlem, poté provede dezinfekci rukou.
 Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních
využívaných prostor školy.
 Je zajištěno bezpečné osoušení rukou.
 Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
 Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a
dezinfekce povrchů a předmětů.
 Škola zajistí praní prádla při dostatečně vysokých teplotách nad 60 °C. Z důvodu
minimalizace šíření viru vzduchem se použité prádlo neprotřepává, jeho třídění se
provádí ve vyčleněné místnosti.

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 vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních žáků a zajistit pro něj
dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění.

Pokud jsou patrné příznaky, žák není vpuštěn do budovy, oznamuje škola zákonnému
zástupci tuto skutečnost.
Příznaky se projeví v průběhu výuky, žák je izolován a pedagog uvědomí zákonného zástupce,
který si neprodleně vyzvedne své dítě.
V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem.
Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky.
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 hygienických
podmínek.

VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA NEBO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY
Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS.
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.
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.

Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.
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 v tomto případě zaměstnanci přísluší plat (např. distanční výuka, příprava podkladů k
výuce apod.).
Pokud k dohodě nedojde, není povinností zaměstnance po dobu karantény práci vykonávat.
Za prvních 14 kalendářních dní mu náleží náhrada mzdy/platu ve výši 60 % redukovaného
průměrného výdělku zaměstnance, od 15. kalendářního dne nemocenská).

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ
Škola zajistí v rámci možností co nejmenší kontakt různých skupin. Hygienu a úklid.
Klade se důraz na mytí – dezinfekci rukou před odebráním stravy.
Není možný samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání
samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty).

Cizí strávníci musí mít pro konzumaci vyčleněný samostatný čas nebo 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.

ŠKOLNÍ DRUŽINY
Oddělení je tvořeno neměnnými skupinami, které jsou předem dané.

CESTY DO ZAHRANIČÍ
Cestování skupin žáků a zaměstnanců školy do zahraničí není omezeno, pokud mimořádné
opatření nestanovuje jinak. Pro tyto aktivity platí semafor Ministerstva zdravotnictví a
Ministerstva zahraniční věcí, který stanoví seznam zemí podle míry rizika nákazy a pravidla z toho
vyplývající (viz https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/).

KONTAKTY
Zvláštní „koronalinka“ MŠMT pro vedení škol a školských zařízení:
•
• +420 771 139 410
•

• +420 771 139 398

Další kontakty na „koronalinku“ MŠMT: 234 811 111
KHS Pardubického kraje: lenka.labudova@khspce.cz
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Mgr. Romana Prokopová
ředitelka školy


