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Opatření/pokyn ředitele organizace 
 v návaznosti na covid – 19 ve š. r. 2020/2021 

 
  

Vypracováno na základě dokumentů MŠMT – Provoz škol a školských zařízení  

ve š. r. 2020/2021, vydaný 17. 8. 2020 a Souboru pedagogicko-organizačních informací  

pro základní školy a školská zařízení na školní rok 2020/2021. 

 

Základní hygienická pravidla 

- Dodržování zásad osobní a provozní hygieny. 

- Sociální distance. 

- Ochrana úst a nosu podle vydaných opatření MZd apod. 

- Opakované připomínání pravidel. 

- Nevpouštění nemocných osob do budov organizace. 

 

Obecné informace  

Organizace 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 a odděleních školní družiny. 

 

Pravidla 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.  

Při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky vzdělávacího 

procesu včetně zákonných zástupců žáků – vykonají třídní učitelé a u zaměstnanců školy  

vykoná vedení školy (telefonní čísla a e-maily). Vedení organizace informuje o stanovených 

hygienických a protiepidemických pravidlech zaměstnance školy prostřednictvím e-mailu, 

žáky a jejich zákonné zástupce informují třídní učitelé, příp. web školy. Onemocnění se hlásí 

řediteli organizace. Třídní učitelé průběžně žákům 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. Osoby s příznaky infekčního onemocnění 

nemohou do budov organizace vstoupit. 

 

Hygienická pravidla a standard úklidu 

- U vstupu do budov organizace, v každé učebně, oddělení, hygienickém zařízení,  

u tělocvičny a místnosti určené ke stravování jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou  

v nádobách s dávkovačem. 

- V co nejkratším čase po příchodu do budov 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 v organizaci. Pracovníky na nutnost takového 

postupu opakovaně upozorňuje nadřízený zaměstnanec organizace.  

- Pracovníci provádějí časté a intenzivní větrání prostor organizace.  
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- Osoušení rukou se provádí ručníky na jedno použití. 

- Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro s použitím dezinfekčního přípravku. 

- Pedagogičtí pracovníci, zpravidla třídní učitelé/vychovatelé/pracovníci SPC, několikrát  

za den, ve své třídě/místnosti dezinfikují kliky dveří, baterie u umyvadel, tlačítka zásobníků 

mýdel a dezinfekce, spínače světla, klávesnice a počítačové myši dezinfekčním virucidním 

prostředkem. 

- Určení pracovníci školy od 10. hod. a znovu v odpoledních hodinách na všech toaletách 

dezinfikují všechny kliky dveří, spínače světla, baterie u umyvadel, tlačítka zásobníků mýdel  

a dezinfekce, splachovadla, záchodová prkénka, zásobníky toaletního papíru, kliky  

u vchodových i postranních dveří dezinfekčním virucidním prostředkem. 

- Uklízečky průběžně doplňují dezinfekční prostředky na dezinfekci rukou s virucidní aktivitou 

do dávkovačů.  

- Bezkontaktní teploměry k měření tělesné teploty žáků, popřípadě zaměstnanců školy  

v případě podezření na infekční onemocnění, včetně covid-19, jsou k dispozici na všech úsecích 

školy ( SPC, Josefov, Jiráskova 461 Náchod, Raisova 677 Náchod. 

 

Opatření organizace 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 povinně zajistí oddělení 

žáků, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních žáků a zajistí pro ně dohled 

zletilé fyzické osoby. 

- 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 v organizaci škola sama KHS 

nekontaktuje.  

- Žákovi nebo zaměstnanci školy s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou 

projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel),  

je umožněn vstup do budov organizace pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. 

- Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, 

ale při jejich zjištění je nutné volit tento postup: 

a) Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a je přítomen zákonný zástupce 

žáka – žák není dohledem  vpuštěn do budovy školy.  

b) Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce 

žáka – pedagog informuje o této skutečnosti vedení školy, které neprodleně poskytne žákovi 

roušku a umístí ho do určené izolační místnosti“ a současně informuje zákonného zástupce žáka 

o nutnosti bezodkladného vyzvednutí – převzetí žáka  

ze školy.  

c) Příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole – pedagog 

informuje o této skutečnosti vedení školy, které neprodleně poskytne žákovi roušku a umístí ho 

do izolační místnosti a současně informuje zákonného zástupce žáka o nutnosti vyzvednutí 

(převzetí )žáka ze školy. 

- 

 

 

Ve všech uvedených případech vedení školy informuje zákonného zástupce o tom, že má 

telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.  

 

V izolaci pobývá žák až do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o nemocného  

nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky žákem i zaměstnancem 

školy.  
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- Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), 

telefonicky vyrozumí vedení školy a organizaci opustí v nejkratším možném čase. 

 

Zaměstnanci organizace 

- Pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci organizace, je z pohledu právních předpisů  

v obdobné situaci jako v případě nemoci (hmotné zabezpečení zaměstnance za prvních 14 

kalendářních dní náhrada platu ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku zaměstnance, 

od 15. kalendářního dne nemocenská). 

- Pokud je zaměstnanec školy v rizikové skupině, smí podle svého uvážení pro svoji ochranu 

používat ochranu nosu, úst a zachovávat sociální distanci. 

 

 

Na začátku školního roku 2020/2021 

- Třídní učitelé zmapují individuální podmínky a možnosti jednotlivých žáků k zapojení  

do vzdělávání na dálku. 

- Učitelé si připraví na první zářijové týdny plán pro reflexi dosahování vzdělávacích výstupů 

žáky za minulý školní rok a také plán pro zpětnou adaptaci žáků po návratu do školy.  

- Učitelé na základě reflexe minulého školního roku provádí maximálně individualizovanou 

výuku s cílem odstraňování nerovností a navázání výuky na aktuální znalosti a dovednosti. 

 

Práce se vzdělávacím obsahem nerealizovaným z důvodů mimořádných opatření 

přijatých ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 

Vzhledem k závažným objektivním důvodům je potřeba část vzdělávacího obsahu  

z předchozího školního roku realizovat ve školním roce 2020/2021, a to úpravou vzdělávacího 

obsahu mezi ročníky v tematických plánech, přesunout neprobrané učivo z předcházejícího 

ročníku do ročníku následujícího. Učitelé zajistí přesun u jednotlivých předmětů následovně: 

- český jazyk, anglický jazyk a matematika – přesunout v plném rozsahu  

- v ostatních vyučovacích předmětech naukového charakteru – přesunout pouze v takovém 

rozsahu, který v minimální míře zajistí dosažení očekávaných výstupů příslušného RVP 

- ve vyučovacích předmětech výchovného charakteru – nic nepřesouváme 

 

Vzdělávací obsah  pro š. r. 2020/2021 přeplánují učitelé v tematických plánech konkrétních 

předmětů a zajistí optimální návaznost vzdělávání. 

Učitelé seznámí zákonné zástupce  a žáky s obsahem učiva š. r. 2020/2021.  

 

Vzdělávání na dálku 

V případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními 

MZd znemožněna osobní přítomnost žáků ve škole, pak mohou nastat následující situace:  

 

A) prezenční výuka 

V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí více 

jak 50 % žáků konkrétní třídy, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným 

způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje 

obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu nemoci,  

tzn., učitelé poskytují dotčeným žákům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání 

materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období. Žáci se zapojují na bázi dobrovolnosti  

a s ohledem na své individuální podmínky. 
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B) smíšená výuka 

V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % žáků konkrétní třídy, jsou učitelé 

povinni DISTANČNÍM způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána účast  

na prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v PREZENČNÍM vzdělávání. Distanční způsob 

může probíhat nejrůznějšími formami, např. zasílání tištěných materiálů, pokynů k samostatné 

práci s učebními texty, on-line přenos prezenční výuky apod. Distanční způsob vzdělávání musí 

vždy respektovat aktuální zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních žáků. Prezenční 

výuka pro ostatní žáky se bude v jednotlivých případech dle konkrétní situace lišit. 

 

C) distanční výuka 

Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným 

opatřením MZd zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné celé třídy, učitelé poskytují 

pro tyto třídy vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní třídy se vzdělávají dále 

prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech žáků, přechází na distanční výuku 

celá škola. Učitelé vždy přizpůsobí distanční výuku individuálním podmínkám jednotlivých 

žáků. 

 

Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. Učitelé jsou povinni přizpůsobit distanční 

vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků. 

 

Přílohy k pokynu: 

- Letáčky pro sborovny a kabinety: Přiměřený vzdělávací obsah, formativní hodnocení; 

Adaptace žáků po návratu do školy; Principy a zásady úspěšného vzdělávání na dálku. 

 

 

 

 

V Náchodě dne 31.8.2020 

 

 

 

 

Ing. Ivo Feistauer, ředitel školy 


