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Aktuální informace týkající se nákazy covid‐19 a s ní spojených změn v provozu školy
budou zveřejňovány na webových stránkách školy www.zspjablonne.cz a na vstupních
dveřích nové školní budovy.
Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
Při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty na zákonné zástupce žáků a
zaměstnance školy (telefonní čísla a e‐maily).
Od 1. září 2020 se zavádějí plošná opatření prostřednictvím mimořádných opatření MZd.
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.
Ve škole není zavedena povinnost nosit roušky ve třídách ani ve společných prostorách.
Pedagogové budou průběžně od začátku školního roku žákům zdůrazňovat 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.
Zákonní zástupci nebudou vstupovat do školních budov, v naléhavých případech se pobyt
zákonných zástupců omezí na nezbytně nutnou dobu, a to pouze v zóně pro příchozí (=
vestibul nové školní budovy). Do zóny pro příchozí každá osoba vstupuje s rouškou a provede
dezinfekci rukou připraveným prostředkem v dávkovači.
Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstupovat do školy.
Aktivity jiných subjektů, které budou organizovány v prostorách školy a nesouvisí se
vzdělávacím procesem, budou organizovány tak, aby byl minimalizován kontakt
účastníků aktivit realizovaných těmito subjekty s žáky a zaměstnanci školy.
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid‐19 bude
škola postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná
opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

HYGIENICKÁ PRAVIDLA A REŽIM ÚKLIDU








Úklid včetně dezinfekce ve škole zajišťuje pan školník Zdeněk Sedlmajer.
Používá čisticí a dezinfekční prostředky zakoupené školou (Savo, Bacilex) a také
dodané zřizovatelem (velkoobjemové balení univerzálního dezinfekčního přípravku).
U vstupu do budovy školy, v každé učebně, jídelně, školní družině a na hygienickém
zařízení jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. Jejich
doplňování zajišťuje pan školník dle potřeby.
V co nejkratším čase po příchodu do budovy každý provede dezinfekci rukou, příp. si
důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, a následně
dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
Ve škole bude prováděno časté větrání čerstvým vzduchem, a to takto:

‐ pan školník zajistí větrání šatních prostor ‐ před příchodem žáků do školy, po zahájení
vyučování, na začátku 3. vyučovací hodiny a během úklidu školy v odpoledních hodinách,
‐ pedagogové zajistí časté a intenzivní větrání učeben během vyučovacích hodin a během
přestávky po 2. vyučovací hodině.
 Všechny místnosti, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, budou
důkladně uklizeny po 7. vyučovací hodině (na mokro s použitím dezinfekčního přípravku,
koberce se vysají).
 Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, bude prováděna
několikrát denně ‐ kliky dveří, spínače světel, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u
zásobníků mýdel či dezinfekcí, klávesnice, počítačové myši, místa k sezení ve společných
prostorách (po 2. vyučovací hodině a v odpoledních hodinách při úklidu).
 Odpadkové koše budou vyprazdňovány minimálně 1x denně (v odpoledních hodinách při
úklidu, v případě potřeby během dopoledne).
 Úklid a dezinfekce toalet bude probíhat minimálně 2x denně (po 3. a 7. vyučovací hodině).
Dle potřeby budou na toaletách doplňovány papírové ručníky.
 Ve škole bude pan školník zajišťovat praní utěrek. Praní bude probíhat při teplotách 60°a
více. Špinavé utěrky se budou shromažďovat v nádobě k tomu určené (umístěna vedle
pračky). Sušení prádla je možné v prostoru u pračky, nebo venku. Čisté prádlo se po
vyžehlení uloží do skříňky k tomu určené.

POBYT ŽÁKŮ A ZAMĚSTNANCŮ VE ŠKOLE


Při pobytu ve školní budově je každý povinen dodržovat základní hygienická pravidla –
časté mytí rukou, při kašli a rýmě používat výhradně papírové kapesníky, použité
kapesníky po použití vyhodit do koše a umýt si ruce, pokud není k dispozici kapesník,
použít rukáv, nedotýkat se očí, nosu, a úst nemytýma rukama.

REŽIM VE TŘÍDĚ




Po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce, příp. si důkladně umýt ruce
mýdlem a vodou.
V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku.
Vyučující zajistí pravidelné větrání ve třídě (minimálně 1 x za hodinu po dobu 5 minut).

POSTUP V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID‐19
!! 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.

ŽÁCI


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 žáka 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 žáka do samostatné místnosti (izolace) a současně informování
zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, 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 touto osobou i zaměstnancem školy.
Žákovi 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 (pokud u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel,
které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický
lékař pro děti a dorost).
ZAMĚSTNANCI
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.

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.
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 neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy
stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání zákonné zástupce nezletilých žáků
a svého zřizovatele.
Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo
mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve
škole více než poloviny žáků alespoň jedné 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.



Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.

PŘECHOD NA VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU

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 dětí1/žáků/studentů,
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/studenti nejsou přítomní ve škole,
např. z důvodu nemoci. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí,
poskytovat dotčeným dětem/žákům/studentům studijní podporu na dálku, např. formou
zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období. Děti/žáci/studenti se zapojují na
bázi dobrovolnosti a 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 děti2/žáky/studenty, kterým je
zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní děti/žáci/studenti 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/studentů.
 Zachování prezenční výuky pro ostatní děti/žáky/studenty se bude v jednotlivých případech
lišit: Možné je např. pokračovat ve výuce ve standardním režimu a přenášet ji on‐line, upravit
rozvrh dle možnosti přítomných pedagogů. Preferuje se, aby nebyli děti/žáci/studenti
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 dětí3/žáků/studentů 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 studentů, přechází na
distanční výuku celá škola. Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním
podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým možnostem školy.

