Základní škola Cetkovice, okres Blansko, příspěvková organizace
Náves 91, 67938 Cetkovice

Příloha Školního řádu č. 7
PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE
2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19
§ 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.

Od 1. září 2020 se zavádějí plošná opatření prostřednictvím mimořádných opatření MZd. O
konkrétním znění mimořádných opatření MZd bude vedení škol informováno prostřednictvím
datových schránek. Další pravidla v této oblasti 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.
•
•
•
•

•
•

•
•

•

Při zahájení školního roku se aktualizují kontakty na všechny účastníky vzdělávacího
procesu včetně zákonných zástupců dětí a žáků a zaměstnanců školy (telefonní čísla a emaily).
Vhodným způsobem se informuje o stanovených hygienických a protiepidemických
pravidlech zaměstnance školy, žáky a jejich zákonné zástupce.
Onemocnění dítěte hlásí zákonní zástupci na emailu: info zavináč zs-cetkovice.cz.
Aktuální informace se budou zveřejňovat pro zákonné zástupce na www.zs-cetkovice.cz
a pro ty co nemají internet na nástěnce před budovou školy.
Informace pro zaměstnance školy budou vyvěšeny na šatně zaměstnanců školy.
Onemocnění hlásí zaměstnanci mobilem případně SMS.
Průběžně se žákům i zaměstnancům školy zdůrazňují 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. Žáci jsou povinní hygienické zásady dodržovat.
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.
Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky
infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Totéž platí i pro ostatní návštěvy.
Nošení roušky ve školní budově je povinné pro všechny osoby, které vstupují do školní
budovy za různým účelem (přednáška, revize, školení, kurzy apod.) a jejich vstup je
nutný. Doporučuje se žákům a zaměstnancům školy při kontaktu s těmito subjekty
používat roušku a dodržovat odstup 2 m. Důsledně dodržovat 3R. Vstup do školy cizím
osobám je podmíněn vyplněním Čestného prohlášení o Covid-19. Nošení roušek může
být s ohledem na vývoj situace zrušen.
Doporučuje se, aby byl pobyt zákonných zástupců a žáků a dalších osob uvnitř budovy
škol a školských zařízení omezen, pokud to lze. V opačném případě se doporučuje dle
možností školy vyčlenit zónu pro všechny cizí příchozí osoby s nastavením příslušných
protiepidemických opatření podle pravidel vyplývajících ze semaforu. Vymezili jsme
prostor ve vestibulu školy pro přijímání návštěv.
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•

V průběhu školního roku zvážíme nutnost konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění
školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího
počtu lidí (např. kulturní a sportovní akce více tříd či škol) a pokud možno takové aktivity
se nekonají. Konání těchto aktivit nicméně není obecně zakázáno; s přihlédnutím k výše
uvedenému je možné organizovat např. školní výlety 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).

•

Aktivity jiných subjektů, které jsou organizovány v prostorách školy a nesouvisí se
vzdělávacím procesem (naplňováním ŠVP), jsou organizovány tak, aby byl minimalizován
kontakt účastníků aktivit realizovaných těmito subjekty s žáky školy a zaměstnanci školy.
Při střídání provozů se zajistí řádné provětrání, úklid a dezinfekce všech užívaných
prostor vedoucím aktivity na jeho vlastní náklady. Těmto subjektům se nebudou
zapůjčovat čistící prostředky ani nářadí a nebude možné jejich vlastní čistící prostředky
ani nářadí ve školních prostorách ukládat.
Preferujeme přesunout tyto aktivity jiných subjektů mimo školní budovu.
Vedení školy bude průběžně úklid kontrolovat.

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

Ve škole je pro tyto případy vyhrazen kabinet č. 4 a kabinka sociálního zařízení WC dívky.

§ 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 či
nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho
o nutnosti bezodkladného vyzvednutí 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 nebo k jinému
způsobu 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.

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.
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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/oddělení/. 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. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny.
•
•
•

•

Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.
Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků.
Při distančním vzdělávání se absence žáka omlouvá stejným způsobem jako při prezenčním
vzdělávání. Žák je omluven předem nebo nejpozději do 3 dnů. Následně se zaznamenává
omluvenka do omluvného listu v žákovské knížce.
Při distančním vzdělávání se budou zjišťovat výsledky vzdělávání žáků testy, kvízy a
dotazníky v aplikaci MS Teams, ústně při on-line výuce v MS Teams a hodnocením
písemných prací zadaným pedagogickým pracovníkem. Žáci mají povinnost zadané práce
plnit a včas je odevzdávat podle pokynů.

§ 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.
Pokud se cizinec neúčastní vyučování nepřetržitě po dobu nejméně 60 vyučovacích dnů, nedoloží
důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem a ani po následné
písemné výzvě ředitele školy zaslané na poslední známou adresu zákonného zástupce cizince ve lhůtě
15 dnů ode dne odeslání výzvy nesdělí, že bude i nadále navštěvovat danou školu, přestává být dnem
následujícím po uplynutí této lhůty žákem školy.
Pedagogický pracovník může omezit nebo zakázat používání mobilních telefonů nebo jiných
elektronických zařízení žáky s výjimkou jejich používání v nezbytném rozsahu ze zdravotních důvodů.
•

Neumožníme samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a
využívání samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty) ve školní výdejně.

§ Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí u škol a školských zařízení
veřejných zřizovatelů následující:
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.
§ Pokud je určitému žákovi/ účastníkovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho
omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
Cetkovice 1. 9. 2020
Mgr. Jana Kubínová,
ředitelka školy

