
Dodatek ke Školnímu řádu SSZŠ Mělník, o.p.s. 
 

PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 

VZHLEDEM KE COVID-19 

 

Od 1. září 2020 se zavádějí plošná opatření MZd a MŠMT. Pravidla v této oblasti budou 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.  

 

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA:  

 

 Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.  

 Skupinová izolace, event. sociální distance.  

 Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory,....) a řádná respirační hygiena v závislosti na 

protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany 

veřejného zdraví – tzv. semafor.  

 Opakovaná edukace.  

 

S ohledem na způsob šíření tohoto onemocnění je důležité si uvědomit, že čím více je lidí, se 

kterými se dítě/žák/student nebo zaměstnanec školy setká, a čím delší je tato interakce, tím vyšší je 

riziko šíření onemocnění covid-19.  

 

Při realizaci konkrétních protidepidemických opatření má kompetence jak škola či školské 

zařízení, tak místně příslušná krajská hygienická stanice (KHS):  

 Škola a školské zařízení 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, např. nařizuje ohniskovou dezinfekci, izolaci, karanténu, 

 lékařský dohled, zvýšený zdravotnický dozor, krytí úst a nosu, provádění 

 zdravotního filtru apod.  

 

OBECNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ K PROVOZU ŠKOLY  

 

Při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu 

včetně zákonných zástupců dětí a žáků a zaměstnanců školy (telefonní čísla a e-maily).  

 

Škola vhodným způsobem informuje o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech 

zaměstnance školy, žáky a jejich zákonné zástupce. Informace škola zveřejní na informační 

nástěnce ve škole, na webu školy. 

 

Škola průběžně žákům i zaměstnancům školy 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 upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky infekčního 

onemocnění nemohou do školy vstoupit.  

 

Doporučuje se, aby byl pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy škol 

a školských zařízení omezen.  

 

 



Škola v průběhu školního roku zváží nutnost konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění 

školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí.  

 

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola 

(všichni žáci a všichni zaměstnanci školy) vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a 

dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území 

příslušnou KHS nebo plošně MZd.  
 

ORGANIZACE ŠKOLY V ZÁVISLOSTI NA SEMAFORU  

 

Platí obecná doporučení MZd podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného 

zdraví, tzv. semafor https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-

v-oblasti-ochrany-verejneho-zdravi.pdf.  

 

Nad rámec obecných doporučení MZd podle semaforu platí specifická doporučení ve vztahu ke 

školám uvedená v závěru tohoto manuálu.  

 

Vedení školy průběžně sleduje republikový, resp. lokální vývoj situace v rámci systému semafor.  

 

 

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 

žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních žáků a zajistit pro ně dohled 

zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).  

 

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků 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 je vhodné těmto příznakům věnovat 

zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:  

 

 příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy –žák není vpuštěn do budovy 

školy; v případě 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/převzetí/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 izolační místnosti a 

současně informování zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné 

vyzvednutí žáka ze školy; zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy.  

 

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka 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 nezletilého žáka. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít 

ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy. Prostor izolace musí být dobře 

udržovatelný a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný oknem. Je ideální, pokud je tento prostor 

vybavený umyvadlem na mytí rukou s přívodem tekoucí pitné vody, včetně vybavení mýdlem 

v dávkovači, zásobníkem na jednorázové ručníky a dezinfekcí na ruce. Prostor nesmí být 

průchozí do jiné využívané místnosti, která je mimo izolační režim. Pro účely izolace by měla být 

vytipovaná a označená samostatná toaleta, která se nachází v blízkosti izolační místnosti a ta 

nemá být v době využití izolace používána dalšími osobami.  



 

V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti 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.  

 

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 dalších obecně 

známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.  

 

Žákovi (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. 

 

VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA NEBO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY  

 

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. Seznam kontaktů je uveden na webových stránkách 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. 

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 (samostatná budova, pavilony), počet žáků ve třídě, 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 žáky, zákonné zástupce nezletilých 

žáků a svého zřizovatele.  

 

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 skupiny/třídy. 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. Preferuje se, aby zároveň zůstávali 

součástí jedné skupiny. 

 

Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.  

 

Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků.  

 

 

Cestování 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/).  

 

Samozřejmě platí dříve uvedené doporučení, že je vhodné zvážit nutnost konání těch aktivit, které 

nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci 



vyššího počtu lidí (v závislosti na aktuální epidemiologické situaci podle semaforů Ministerstva 

zahraničních věcí a MZd; přičemž epidemiologická situace v době plánování (objednání) akce 

může být rozdílná s epidemiologickou situací v době konání akce).  

 

 

Praktické vyučování  

 

Organizace a hygienická pravidla při praktickém vyučování se řídí pravidly provozu pracovišť, kde 

je praktické vyučování vykonáváno. Doporučuje se s nimi předem seznámit. Pokud nedojde 

k omezení provozu těchto pracovišť, není nutné omezovat rozsah praktického vyučování.  

 

KONTAKTY  

 

Další informační podporu ze strany MŠMT v oblastech spadajících do věcné působnosti MŠMT 

(tedy oblasti pedagogicko-organizační, aplikace školské legislativy apod.) zajišťuje speciálně 

zřízená „koronalinka“ MŠMT a prostřednictvím mailu koronavirus@msmt.cz. Koronalinka má 

zvláštní číslo určené jen pro vedení škol a školských zařízení. Koronalinka je Vám k dispozici 

každý všední den od 8 do 17 hodin.  

 

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  
 

K metodické a informační podpoře v oblasti hygienických a protiepidemických doporučení je 

příslušné MZd a místně příslušné KHS.  

 

Kontakty na Krajské hygienické stanice:  
 

V případě mimořádné situace v souvislosti s onemocněním covid-19 škola nebo školské zařízení 

kontaktuje odbor hygieny dětí a mladistvých místně příslušné krajské hygienické stanice, tj. 

příslušné územní pracoviště. Seznam kontaktů je uveden na webových stránkách krajských 

hygienických stanic.  

 

Hygienická stanice hl. m. Prahy: hdm@hygpraha.cz  

KHS Středočeského kraje: hdm@khsstc.cz 

 

 

 

    Platí od 1.9.2020              Mgr.Ilona Jiřičková, ředitelka školy 

mailto:hdm@khsstc.cz

