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Organizační pokyny v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
Organizační pokyny blíže specifikují provozní podmínky školy lišící se od standardních
podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů,
které souvisí se současnou epidemiologickou situací v ČR. Upřesňují pohyb, jednání a
chování žáků spojené s účastí ve vyučovacím procesu a při činnostech školy.
V případě změny některých rozhodujících skutečností uvedených v tomto manuálu bude vedení
školy informovat zákonné zástupce, rodiče a žáky zprávou v EduPage, na webových stránkách
školy a Facebooku.

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM
ZDRAVOTNICTVÍ:






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

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ ZAJIŠŤOVÁNA ŠKOLOU:











U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně-výdejně/hygienickém zařízení/na
pokojích, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách
s dávkovačem.
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.
Učebny jsou často a intenzivně větrány a stejně tak i další využívané prostory školy, a to
okny – čerstvým vzduchem. Pokud je nutné použít nucenou ventilaci, je zajištěna její
funkčnost a dostatečný výkon. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě
a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.
Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – ručníky na jedno použití, případně osoušeči
rukou.
Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem žáků do školy, po
zahájení vyučování a po odchodu žáků ze školy po skončení vyučování.
Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.
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Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy
pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního
přípravku, koberce se vysávají.
Je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí
(např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel,
splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce je prováděno podle konkrétních
podmínek několikrát denně).
Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a
dezinfekce povrchů a předmětů.
Škola zajistí praní prádla při dostatečně vysokých teplotách nad 60 °C. Z důvodu
minimalizace šíření viru vzduchem se použité prádlo neprotřepává, jeho třídění se
provádí ve vyčleněné místnosti. Škola používá vhodné transportní obaly, které zabraňují
kontaminaci okolí nečistotami. Obaly musí být vhodné k praní nebo omyvatelné a
dezinfikovatelné nebo na jedno použití. Použité prádlo (lůžkoviny, ručníky apod.) škola
skladuje v obalech ve vyčleněném prostoru. Nelze společně skladovat čisté
a použité prádlo.
Školní jídelna-výdejna zajišťuje mytí nádobí při dostatečně vysokých teplotách (mycí
proces min. 60 °C). Při ručním mytí je nutné zajistit finální oplach vodou o teplotě min. 85
°C.

KROKY ŠKOLY 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 je povinná zajistit
„oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od
ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby“(§7 odst. 3 zákona
o ochraně veřejného zdraví).
Škola aktivně nezjišťovat 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 věnuje těmto příznakům zvýšenou
míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) volí tento postup:
o pokud jsou příznaky 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,
o pokud jsou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný
zástupce nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci
neprodleně
a
informuje
ho
o
nutnosti
bezodkladného
vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle
následujícího bodu,
o pokud se příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole;
neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené
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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; zletilý žák/student opustí v nejkratším
možném čase budovu školy.
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka o
tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem
v případě 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. Je ideální,
pokud je tento prostor vybavený umyvadlem na mytí rukou s přívodem tekoucí teplé a
studené pitné vody, včetně vybavení 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 bude vytipovaná a označená samostatná toaleta,
která se nachází v blízkosti izolační místnosti a ta nebude v době využití izolace používána
dalšími osobami.
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
potvrzením od praktického lékaře pro děti a dorost.

VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA NEBO ZAMĚSTNANCE
ŠKOLY






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. Každá situace je jiná, protože každý
kolektiv v sobě zahrnuje více proměnných – např. velikost školy, členění objektu
(samostatná budova), žáků ve třídě, způsob školního stravování, sportovní aktivity,
způsob dopravy do školy a především místní epidemiologickou situaci.
Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy
stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky, zákonné zástupce
nezletilých žáků a svého zřizovatele.
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. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na
výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání).

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace,
Jiráskova 841/1a, Krnov 794 01, telefon: 554 637 460, www.spgs-szs.cz, e-mail: info@spgs-szs.cz




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.

ZPŮSOB VÝUKY PŘI 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:
o prezenční výuka – v případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného
počtu žáků, který nepřekročí více jak 50 % účastníků 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. Doporučuje se
však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, poskytovat 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
o smíšená výuka - v případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50%
účastníků konkrétní třídy či oddělení, je škola povinna DISTANČNÍM Způsobem
vzdělávat žáky, kterým je zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní 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 online výuky. Distanční způsob vzdělávání musí vždy respektovat aktuální zdravotní
stav a individuální podmínky konkrétních žáků. Zachování prezenční výuky pro
ostatní žáky 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 žáci rozřazováni do jiných tříd
nebo oddělení.
o 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 skupiny/třídy, škola poskytuje pro tyto skupiny/třídy
vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní skupiny/třídy se vzdělávají
dále prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech žáků, přechází
na distanční výuku celá škola. Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak
individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým
možnostem školy.
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ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ




Žáci si při vstupu do jídelny-výdejny důsledně dezinfikují ruce a dodržují distanc.
Žákům není umožněn samoobslužný výdej.
Žáci se řídí instrukcemi pracovníků školy.

DOMOV MLÁDEŽE






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 v domově mládeže.
V případě podezření na infekční onemocnění je ubytovaná žákyně umístěna ve
vyčleněném izolovaném prostoru. Vychovatelka informuje zákonné zástupce, kteří si
svou dceru v domově mládeže vyzvednou. Současně informuje také vedení školy, které
zajišťuje další kroky.
O dalších preventivních opatřeních rozhodne místně příslušná krajská hygienická stanice
na základě znalostí specifických podmínek v konkrétním zařízení.

ŽÁCI A PRACOVNÍCI PŘIJÍŽDĚJÍCÍ ZE ZAHRANIČÍ


Při příjezdu žáků ze zahraničí se řiďte pravidly nastavenými semaforem, který stanoví
seznam zemí podle míry rizika nákazy a pravidla z toho vyplývající viz
https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy.

V Krnově dne 28. 8. 2020

Mgr. Jana Chlebovská, ředitelka školy
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