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PROVOZ NAŠÍ ŠKOLY PŘEHLEDNĚ
Výuka dětí v karanténě
Od 1. září 2020 se vzdělávání dětí, žáků a studentů vrací
zpět do běžných kolejí.
Nicméně pandemie koronaviru stále
trvá a není vyloučené, že se výuka opět zkomplikuje. V
případě, že se karanténa či mimořádná opatření - která
znemožňují přítomnost dětí ve škole – budou týkat méně než
poloviny dětí ve třídě, bude pokračovat běžná prezenční
(každodenní) výuka ve škole a naše škola nemá povinnost
poskytovat vzdělávání distančním způsobem, tedy "na dálku".
Doporučuje se však, a takto budeme postupovat, dávat dotyčným
studijní podporu na dálku, v našem případě opět zasíláním
materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období. Děti se v
takovém případě zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na
své individuální podmínky.
V případě, že se daná situace týká více než 50 procent
dětí z jedné třídy, je naše škola povinna distančním způsobem
vzdělávat ty, jimž je zakázána účast na prezenční výuce.
Ostatní děti pokračují v prezenčním vzdělávání. Je-li
přítomnost ve škole zakázána celé třídě, pokračuje se jen
distančně. V obou případech mají pak žáci a studenti povinnost
se distančně vzdělávat.

Nošení roušek ve škole
V budově naší školy není povinnost nosit roušky. Povinnost
nošení roušek by se však mohla vztahovat na pořádání našich
hromadných akcí. Zavedení povinnosti nosit roušky se řídí
podle stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví,
tzv. semaforu. V případě, že bude okres Olomouc zařazen do
stupně pohotovosti II (oranžová barva), zavede Krajská
hygienická stanice Olomouc povinnost nošení roušek ve
společných prostorech škol a školských zařízení.
1

Pořádání hromadných akcí
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 24.
8. 2020 zakázalo pořádání hromadných akcí nad 1000 osob, pokud
se pořádají převážně ve vnějších prostorech, respektive do 500
osob, pokud se pořádají převážně ve vnitřních prostorech.
V případě, že počet účastníků ve stejný čas přesahuje 100
osob, je povinnost nosit ochranné prostředky k zakrytí úst a
nosu. "Obecně se nedoporučuje, aby školy a školská zařízení
pořádaly hromadné akce, pokud se ale rozhodnou hromadnou akci
pořádat, jsou povinny řídit se uvedeným mimořádným opatřením,"
píše se také v manuálu MŠMT

Slavnostní uvítání prvňáčků
Tradiční uvítání prvňáčků nejsou obecně zakázána, avšak
manuál ministerstva školství (MŠMT) doporučuje, aby školy
zvážily aktivity, které nejsou pro naplnění školního
vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke
koncentraci vyššího počtu lidí. "Pokud se rozhodnete akci
pořádat, doporučujeme zvážit podmínky, za kterých se tato akce
bude pořádat, s ohledem na minimalizaci možnosti přenosu
nákazy," dodává ministerstvo. Je tedy na naší škole, zda akci
zorganizuje. Nad 100 osob na jednom místě je však nutné nosit
roušku. Prosíme rodiče, aby do budovy školy na slavnostní
zahájení přicházel do budovy školy pouze jeden dospělý se
"svým" prvňáčkem.

Hygiena ve škole
Ve školách platí zvýšená hygienická opatření. "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," uvádí k tomu manuál
MŠMT.

Provoz školní jídelny - výdejny
Provoz naší školní jídelny – výdejny
ministerstvo pouze doporučuje neumožňovat
jídel dříve si žáci sami nalévali pití či
dezert. Příbory by měl jednotlivě vydávat
jídelny - výdejny.
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zůstane zachován,
samoobslužný výdej
si brali ovoce nebo
pracovník školní

Školní družina
Organizaci oddělení školní družiny u nás je v rámci
organizačních, prostorových, personálních a kapacitních možností
nastavena tak, aby oddělení bylo tvořeno žáky jedné třídy, popřípadě
několika předem daných tříd. Ne vždy to však bude možné. Pokud to
není možné (zejména ranní družina), je třeba přísně dodržovat obecná
hygienická opatření vyhlášená ministerstvem zdravotnictví. "Jinak by
se zvýšilo riziko karantény pro větší část žáků napříč třídami i
ročníky, pokud se v kolektivu vyskytne pozitivní jedinec," varuje
manuál MŠMT.

Kroužky
Kroužky nejsou zakázány, nicméně MŠMT doporučuje zvážit
jejich organizování a v případě, že se kroužky konat budou,
doporučuje resort zvážit nastavení podmínek tak, aby se
minimalizovala možnost přenosu nákazy. To znamená neměnit
skupiny dětí, dodržovat všechna hygienická a jiná doporučení.
Kroužky u nás budou probíhat pouze v rámci vzdělávacích
aktivit, resp. v rámci poskytování pedagogické intervence.

Chronicky nemocní žáci nebo alergici
U chronicky nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími
příznaky jako rýma a kašel potvrzuje praktický lékař pro děti
a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění. Po odevzdání
lékařského potvrzení je dítěti umožněn vstup do budovy školy.
Potvrzení se odevzdává pouze jednou.

Žáci s příznaky nemoci covid-19
Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních
nemocí obecně, pochopitelně včetně covidu-19. Tuto povinnost
naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou
povinny zajistit "oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří
vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a
mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické
osoby". Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých
dětí, žáků či studentů příznaky infekčního onemocnění, ale
podle MŠMT je vhodné jim věnovat zvýšenou pozornost. Zjistí-li
se, že žák má zvýšenou teplotu či kašle, bude umístěn do
izolace a bude čekat na příchod zákonného zástupce.

Učitel v karanténě
Pokud bude učiteli nařízena karanténa, je možné, aby se
dohodl s ředitelem školy na tom, že by vykonával práci z
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jiného místa - třeba on-line formou (například by mohlo jít o
výpomoc kolegům, přípravu podkladů či výuku dětí, které se učí
"na dálku"), asynchronním způsobem – tvorbou vzdělávacích
materiálů a materiálů zpětnovazebních. Pokud toto možné
nebude, je učitel z pohledu právních předpisů v obdobné
situaci jako v případě nemoci.

Soutěže vyhlášené MŠMT
Manuál ministerstva v tomto bodě hovoří stručně, nicméně
značně rezolutně: "Doporučuje se pořadatelům soutěží a
přehlídek posunout jejich konání až na jarní měsíce roku 2021
a přizpůsobit jejich organizaci aktuální epidemiologické
situaci. Soutěže, které nevyžadují zvýšený sociální kontakt,
mohou probíhat standardně."

Praxe studentů pedagogických škol
Praxe studentů pedagogických škol (SŠ, VOŠ i VŠ) na
školách je možná, musí být ale dodržována mimořádná hygienická
opatření.
PhDr. et PaedDr. Zbyněk Kundrum
ředitel školy
V Olomouci dne 27. srpna 2020
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