Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice – příspěková organiazace
Směrnice
Manuál provozu pro školní rok 2020/2021 vzhledem ke Covid-19
(dále jen „Manuál“)
Úvod
Tato směrnice slouží škole jako pomůcka při organizaci poskytování vzdělávání a školských
služeb ve výše uvedeném školním roce. Dokument stanoví a upravuje pouze ty provozní
podmínky, které se liší od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických,
pracovněprávních a dalších předpisů.
Manuál zahrnuje
I – informativní části – odkazuje na zdroje, stanoviska jiných úřadů, zásadní skutečnosti apod.
D – doporučující části – metodické vedení MŚMT k omezení rizika šíření onemocnění
§ - závazné části (souvisí se závaznými pravidly a platnými právními předpisy.
V případě změny některých rozhodujících skutečností uvedených v tomto manuálu bude
vedení škol informováno prostřednictvím zprávy zaslané do datových schránek.
Základní hygienická pravidla stanovená Ministerstvem zdravotnictví
•
•
•

Dodržování zásad osobní a provozní hygieny
Skupinová izolace, enventuální sociální distance
Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti na
protiepidemických opatření uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany
veřejného zdraví – tzv. semafor.

S ohledem na způsob šíření onemocnění covid – 19 je důležité si uvědomit, že čím více je lidí,
se kterými se dítě/žák nebo zaměstnanec školy setká, a čím delší je tato interakce, tím vyšší je
riziko šíření onemocnění.
Při realizaci konkrétních protiepidemických opatření má kompetence jak škola tak místně
příslušná krajská hygienická stanice (KHS).
Škola 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, 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
I – škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se
školskými právními předpisy.
I – od dětí/žáků škola nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
I – nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu do budovy nebo
pohybu před budovou školy
I – nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí/žáků ve třídách, skupinách,
kurzech

D – při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky vzdělávacího
procesu (zjm. telefonní čísla, e-maily)
D - škola vhodným způsobem informuje o stanovených hygienických a protiepidemických
pravidlech zaměstnance, děti/žáky a jejich zákonné zástupce
D – jednotným místem pro zveřejňování a sdílení aktuálních oznámení je web školy – odkazy
„pro rodiče“ – „pro děti“
D – zaměstnancům, dětem/žákům jsou zdůrazňovány zásady osobní a respirační hygieny,
k tomu škola užívá výstražné tabulky
D – škola omezuje pobyt zákonných zástupců uvnitř budovy na minimum, pokud to lze.
D – škola zvažuje nutnost konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění ŠVP nezbytné a
dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí (kulturní a sportovní akce více tříd či škol).
Škola bude naplňovat aktivity související s naplňováním projektu Technologie přibližují
poznání a Envicup 2020. Při organizaci konkrétních akcí se budou účastníci řídit aktuálními
pravidly tzv. semaforu.
D – režim ve škole, vzhledem k nízkému počtu žáků, nebude jinak upravován nebo měněn
D – v případě pořádání aktivit jiných subjektů ve škole je nutné minimalizovat kontakt
s těmito subjekty, řádně větrat a provádět zvýšený úklid a dezinfekci všech užívaných prostor.
§ - V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid – 19 je škola
vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat aktuálně platná mimořádná opatření
vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.
Hygienická pravidla a standard úklidu
D – u vstupu do budovy školy, v učebnách, jídelnách a hygienických zařízeních jsou
k dispozici prostředky k dezinfekci rukou
D – každý si po příchodu do budovy omyje ruce mýdlem a následně dodržuje hygienu rukou
po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně
upozorňuje.
D – V průběhu provozu probíhá časté a intenzivní větrání – okny, čerstvým vzduchem.
Zvláštní důraz je kladen na větrání šatních prostor.
D – úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
D – vyprázdňování odpadkových košů probíhá denně.
D – úklidy povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního
prostředku. Koberce se vysávají s větší četností.
D – důraz je kladen na dezinfekci povrchů, kterých se dotýká více lidí – kliky, spínače světla,
klávesnice počítačů, myší, dotykových obrazovek, baterií umyvadel splachovadel, tlačítek
zásobníků mýdel a dezinfekcí. Nutné je vyhýbat se alergenním prostředkům.
Prováděním zvýšené dezinfekce jsou pověřeny školnice MŠ a ZŠ.
D – zvýšená pozornost je věnována důslednému oddělování čistého a použitého ložního
prádla. V MŠ je možné využívat osobní látkové ručníky. V ostatních provozech se využívají
jednorázové papírové ručníky.
D – ve výdejně stravy je zajištěno mytí nádobí při dostatečně vysokých teplotách (60°C). Při
ručním mytí oplach min. 85°C.
D – škola je vybavena čisticími a dezinfekčními prostředky s virucidní aktivitou tak, aby
nedošlo ke spotřebování zásob. Průběžné je doplňován obsah dávkovačů. Škola má
k dispozici bezkontaktní teploměry použitelné v případě podezření na infekční onemocnění a
přiměřeným počtem roušek pro děti, žáky a zaměstnance.

Organizace školy v závislosti na semaforu
I – platí obecná doporučení MZd podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany
veřejného zdraví.
I – nad rámec obecných doporučení podle semaforu platí specifická doporučení ve vztahu ke
školám v závěru tohoto manuálu.
D – vedení školy průběžné sleduje republikový a lokální vývoj situace v rámci systému
semafor.
STUPNĚ POHOTOVOSTI V OBLASTI OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
Stupeň
Epidemiologické
Specifická doporučení pro školy a Stupeň
včasné
pohotovosti kritérium
školská zařízení
výstrahy
Nulové nebo
Standardní
provoz
zařízení
0
zanedbatelné riziko
v souladu
s hygienickými
0
požadavky
a
mimořádnými
opatřeními MZd na provoz škol a
školských zařízení.
Výskyt nákazy v ČR Opatření jako u stupně 0 a navíc:
bez komunitního
- doporučuje se omezit zbytný
I
přenosu
pohyb třetích osob v prostorách
školy nebo školského zařízení
doporučuje
se
skupinové
konzultace s rodiči organizovat
1-3
pokud možno on-line
- doporučuje se omezit počet osob
na hromadných akcích
- doporučuje se omezit pořádání
hromadných akcí
Počínající komunitní Opatření jako u stupně 0 a I a
II
přenos v ČR
navíc:
- doporučuje se omezit aktivity nad
4-7
rámec
standardní
organizace
činnosti školy, které nejsou
nezbytné pro naplnění ŠVP
- KHS zavede povinnost nošení
roušek ve společných prostorách
škol
a
školských
zařízení
s výjimkou mateřských škol § 16
odst. 9 školského zákona
Narůstající anebo
Opatření jako u stupně 0, I, II a
přetrvávající
navíc:
III
komunitní přenos
- pravděpodobné omezení provozu
8 - 10
v ČR
škol a školských zařízení a
vzdělávacích aktivit a nastavení
omezeného
režimu
výuky
s preferencí distančního vzdělávání

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid - 19
§ - povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí škola zajistí následujícími
postupy:
- příznaky jsou patrné 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, postupovat podle následujícího bodu:
- příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka ve škole, neprodleně
dojde k poskytnutí roušky a umístění do izolace od ostatních přítomných ve škole a současně
informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné
vyzvednutí dítěte/žáka ze školy v co nejkratším čase.
D – V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo převzetí zákonným zástupcem. 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, ideálně vybavený pitnou vodou, 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 slouží
vytipovaná toaleta, která nemá být používána dalšími osobami. Vzhledem k omezeným
prostorovým možnostem školy budou k tomuto účelu využity prostory šaten a toalety učitelů.
I – V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu
obecně považována hodnota do 37 °C.
I – 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.
§ - Dítěti/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 – potvrzení vydá praktický lékař
pro děti a dorost, u zaměstnanců poskytovatel pracovnělékařských služeb.
Výskyt onemocnění Covid – 19 u žáka nebo zaměstnance školy
I – 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, kontaktuje
zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně
příslušně KHS (kontakt:
I – 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.
I – 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 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 dětí/žáků alespoň jedné třídy/skupiny dětí a žáků (v MŠ více než 12
dětí, v ZŠ více než 8 žáků). Povinnost poskytovat tímto způsobem v daných situacích
vzdělávání se vztahuje na základní školy. Pro MŠ je distanční vzdělávání povinné za
předpokladu, že chybí většina dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné (více než
polovina). Prezenční výuka dotčených dětí/žáků přechází na výuku distančním způsobem.
Ostatní děti/žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se,
aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny.
- žáci mají povinnost se distančně vzdělávat, stejně tak děti, pro které je předškolní vzdělávání
povinné
- škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám děti/žáků.
§ - 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.
Zaměstnanci školy
§ - 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 dní náhrada mzdy/platu ve výši 60%
redukovaného průměrného výdělku, od 15 kalendářního dne nemocenská).
§ - Pro ostatní pracovněprávní souvislosti platí ustanovení zákoníku práce.
D – 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.
Školní stravování
D – Školní stravování se může poskytovat za níže uvedených doporučení, pokud nestanoví
KHS nebo MZd jinak:
- zajistit co nejmenší kontakt různých skupin vytvořením sektorů oddělujících jednotlivé třídy
- hygienu a úklid zajistit podle pravidel stanovených v předchozím textu
- dbát na nutnost mytí/dezinfekci rukou před odebráním stravy
- nevyužívat samoobslužný výdej (pří odebírání příborů a bufetů)
Školní družina
D - Ve školní družině v podmínkách školy není možné zabránit setkání žáků různých tříd.
Školní družina se tak řídí všemi výše uvedenými popsanými pravidly pro školní provoz.
Úplata za vzdělávání a stravování
§ Pokud je určitému dítěti/žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho
nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
§ Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí následující:

- v MŠ stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky nebo
přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu, a to i
v případě, že MŠ poskytuje vzdělávání distančním způsobem.
- 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
- ředitel školy má podle školského zákona a příslušných vnitřních směrnic pravomoc
rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty v závislosti na situaci i v jiných případech.
Kontakty určené vedení škol
-

MŠMT - koronavirus@msmt.cz, telefon: +420 771 139 410, + 420 771 129 398
KHS - Moravskoslezského kraje: michaela.pavelkova@khsova.cz
Příprava na přechod na případné vzdělávání na dálku jedné nebo více tříd

V případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními
MZd znemožněna osobní přítomnost dětí/žáků ve škole, pak mohou nastat následující situace:
a) Prezenční výuka
V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu dětí, 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 přítomni ve škole, např. z důvodu nemoci. Doporučuje se však, pokud
to organizační možnosti školy dovolí, poskytovat dotčeným dětem/žákům studijní
oporu na dálku (zasíláním materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období).
Děti/žáci 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 děti/žáky, kterým je
zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní děti/žáci pokračují s 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 materiálů, pokynů
k samostatné práci s učebními texty, on-line přenos prezenční výuky či nejrůznější
formy synchronní a 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 se bude v jednotlivých případech
lišit. Možné je pokračovat ve výuce ve standardním režimu a přenášet ji on-line,
upravit rozvrh hodin dle možností přítomných pedagogů. Preferuje se, aby nebyli
děti/žáci rozřazování 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.
Přílohy Manuálu:
Adaptace žáků po návratu do školy
Přiměřený vzdělávací obsah, formativní hodnocení
Principy a zásady úspěšného vzdělávání na dálku
V Opavě-Vávrovicích, 26. 8. 2020

Mgr. Pavel Gregor, ředitel školy

