Příloha ke školnímu řádu
Provoz Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice,
okres Brno-venkov, příspěvková organizace
vzhledem ke COVID-19

A: Všebecná ustanovení
1) Tato směrnice zahrnuje závazná pravidla organizace vzdělávacího procesu v ZŠ a MŠ
Vojkovice
a postup školy při podezření na výskyt nákazy COVID-19.
2) 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-voblasti-ochrany-verejneho-zdravi.pdf
(viz příloha této směrnice)
3) Vedení školy průběžně sleduje republikový, resp. lokální vývoj situace v rámci
systému semafor.

B: Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19
1) Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19.
Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že zajistí
„oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od
ostatních dětí a mladistvých a zajistí pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3
zákona o ochraně veřejného zdraví).
2) Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/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 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,
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,
příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka ve škole;
neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné
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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.
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má
telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
3) 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.
Prostor izolace musí být dobře udržovatelný a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný
oknem. Tento prostor je vybavený dezinfekcí na ruce. Pro účely izolace je označená
samostatná toaleta, která se nachází v blízkosti izolační místnosti a ta není v době
využití izolace používána dalšími osobami.
4) V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu
obecně považována hodnota do 37 °C.
5) V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS
nekontaktuje.
6) Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid19), 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.
7) Dítěti/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.

C: Výskyt onemocnění COVID-19 u dítěte/žáka nebo zaměstnance školy
1) Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí
epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o
protiepidemických opatřeních.
2) 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.
Odd. protiepidemické (EPID)
Boháčová Radka, MUDr.
Vedoucí oddělení

Tel.
541 126 425
541 126 410

Fax/ e-mail
Fax 541 126 467
radka.bohacova@khsbrno.cz

3) 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
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protiepidemického šetření. Při svém rozhodování přihlíží mimo jiné k délce kontaktu,
vzdálenosti osob, k zavedeným opatřením atd.
4) Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy
stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání děti/žáky, zákonné
zástupce nezletilých dětí/žáků a svého zřizovatele.
5) 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/oddělení.
6) Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro
které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy,
která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé
mateřské školy.
7) 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. Preferuje se, aby zároveň
zůstávali součástí jedné skupiny.
8) Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.
9) U dětí mateřské školy se povinnost týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání
povinné.
10) Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám
dětí/žáků.
11) 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.
Pokud to organizační možnosti školy dovolí, bude udržováno alespoň částečně
distanční vzdělávání dotčených dětí/žáků, a to s ohledem na jejich individuální
podmínky.

D: Zaměstnanci školy
1) Pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci školy, je možné, aby po domluvě mezi
zaměstnavatelem a zaměstnancem (je-li to organizačně a provozně možné) vykonával
práci z jiného místa po dobu, kdy bude v karanténě (např. distanční výuka, příprava
podkladů k výuce apod.); v tomto případě zaměstnanci přísluší plat (nebo mzda).
Pokud k dohodě nedojde, není povinností zaměstnance po dobu karantény práci
vykonávat, protože v daném období je z pohledu právních předpisů v obdobné situaci
jako v případě nemoci (hmotné zabezpečení zaměstnance: za prvních 14 kalendářních
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dní náhrada mzdy/platu ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku
zaměstnance, od 15. kalendářního dne nemocenská).
2) Pro ostatní pracovněprávní souvislosti platí ustanovení zákoníku práce.
3) Pokud je zaměstnanec školy v rizikové skupině, může podle svého uvážení pro svoji
ochranu používat roušku či jinou ochranu nosu a úst s vyšším stupněm ochrany nebo
respirátor a zachovávat sociální distanci.

E: Školní stravování
Školní stravování se může poskytovat za níže uvedených doporučení, pokud nestanoví KHS
nebo MZd jinak:
 V rámci možností školy zajistit oddělení či co nejmenší kontakt různých skupin (např.
rozložit vydávání obědů v delším čase, je-li to možné, nebo vytvořit v jídelně sektory
oddělující jednotlivé třídy).
 Hygiena a úklid podle stanovených pravidel: desinfekce povrchů a předmětů na mokro
s použitím desinf. přípravků, dávkovače mýdla a desinfekce + jednorázové papírové
ručníky pro strávníky v ZŠ (v MŠ mohou dětští strávníci používat vlastní látkové
ručníky)
 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).

F: Úplata za vzdělávání a stravování
1) Pokud je určitému dítěti/žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o
jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
2) Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí u škol a
školských zařízení veřejných zřizovatelů následující:






V mateřské škole stanoví ředitelka školy maximální výši úplaty poměrně
poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení
nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu, a to i v případě, že mateřská
škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem.
Ve školní družině stanoví ředitelka školy úplatu poměrně poníženou podle
délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení
provozu více než 5 dnů provozu
Úplata se tedy nepožaduje po účastnících nebo žácích zapsaných k činnostem,
které neprobíhají nebo nemohou probíhat na dálku.
Ředitelka má podle školského zákona pravomoc rozhodnout o snížení nebo
prominutí úplaty v závislosti na situaci i v jiných případech.

G: Příprava na přechod na vzdělávání na dálku jedné nebo více tříd
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V případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními
MZd znemožněna osobní přítomnost dětí/žáků/studentů ve škole, pak mohou nastat
následující situace:
A) Prezenční výuka:
 V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu dětí/žáků,
který nepřekročí více jak 50% účastníků konkrétní třídy či oddělení, pokračuje
výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem. Škola nemá povinnost
poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné
situaci, kdy děti/žáci nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu nemoci. Pokud
to organizační možnosti školy dovolí, poskytuje škola dotčeným dětem/žákům
studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových
plánů na dané období. Děti/žáci se zapojují s ohledem na své individuální
podmínky.
B) Smíšená výuka:
 V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50% účastníků
konkrétní třídy či oddělení, je škola povinna DISTANČNÍM Způsobem
vzdělávat děti/žáky, kterým je zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní děti/
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
dětí/žáků.


Zachování prezenční výuky pro ostatní děti/žáky: Možné je např. pokračovat
ve výuce ve standardním režimu a přenášet ji on-line, upravit rozvrh dle
možnosti přítomných pedagogů. Děti/žáci nejsou rozřazováni do jiných tříd
nebo oddělení.

C) Distanční výuka
 Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením
KHS nebo plošným opatřením MZd zakázána přítomnost dětí/žáků ve škole
alespoň jedné celé skupiny/třídy/oddělení, škola poskytuje pro tyto
skupiny/třídy/oddělení vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní
skupiny/třídy/oddělení se vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je
zakázána přítomnost všech dětí/žáků, přechází na distanční výuku celá škola.
Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám
jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým možnostem školy.

Ve Vojkovicích, 24. 8. 2020

Mgr. Libuše Matyášová
ředitelka školy
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