
Rozhodnutí ředitelky školy o provozu ZŠ Náměšť nad 
Oslavou, Husova 579 ve školním roce 2020/2021 

vzhledem ke covid-19 
 
Toto rozhodnutí je vydáno v souladu s dokumentem MŠMT Provoz škol a školských zařízení ve 
školním roce 2020/2021 vzhledem ke conid-19. 
Všichni žáci a zaměstnanci školy se řídí následujícími pokyny: 

 Škola zahájí 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. Vstup do budovy je tedy pro všechny žáky 
hlavním vchodem školy. 

 Výuka žáků probíhá v běžných třídách bez omezení počtu žáků v jedné třídě. 

 Z preventivních důvodů nebude o malých přestávkách umožněn žákům pobyt na 
chodbě, s výjimkou odchodu na WC. O velké přestávce doporučujeme pobyt na 
školním hřišti. 

 V průběhu prvního týdne školního roku třídní učitelé aktualizují kontakty na zákonné 
zástupce žáků (telefonní čísla a e-maily).  

 Komunikace školy se zákonnými zástupci bude probíhat prostřednictvím informačního 
systému Škola Online. Zásadní informace budou zveřejněny také na webových 
stránkách školy. 

 Všechny osoby, které vstupují do školy, provedou po vstupu do školy desinfekci rukou 
(dávkovač u vchodových dveří).  

 Všechny osoby v budově školy dodržují zásady osobní a respirační hygieny po celou 
dobu svého pobytu ve škole (je nutné si mýt ruce vodou a mýdlem, kašlat a kýchat do 
jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce). Třídní 
učitelé o těchto zásadách provedou poučení žáků na začátku školního roku. 

 K osoušení rukou slouží papírové ručníky na jedno použití a osoušeče rukou.   

 Ve třídách ani v jiných prostorách školy nemusí žáci ani zaměstnanci nosit roušku. 
Z preventivních důvodů však prosím, aby žáci měli jednu roušku k dispozici v aktovce. 

 V průběhu výuky vyučující zajistí pravidelné větrání. 

 V učebnách, kde probíhá dělená výuka, včetně odborných učeben, kde dochází ke 
střídání tříd, bude probíhat zvýšený úklid. 

 Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci 
školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro (s použitím dezinfekčního 
přípravku), koberce se vysávají. Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá 
vícekrát denně. 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).  

 Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. 

 Z preventivních důvodů není vstup rodičů do budovy školy povolen (s výjimkou 
konzultačních hodin s pedagogy, jednání s vedením školy, schůzek SRPŠ). Na své děti 
budou rodiče čekat před budovou školy. Výjimkou je 1. září, kdy je umožněn vstup 
rodičům žáků 1. ročníku a nově příchozích žáků. Ostatní rodiče se v tento mohou 



pohybovat  v prostorách vestibulu školy (prostor mezi hlavním vchodem a skleněnou 
vitrínou), kde bude probíhat výdej zápisních lístků do školní družiny.  

 Zákonným zástupcům a ostatním cizím osobám vstupujícím do školy doporučujeme 
použití ochranné roušky. 

AKCE ŠKOLY, SOUTĚŽE 
 

 Akce, které souvisí s naplněním školního vzdělávacího programu, se uskuteční za 
předpokladu, že při nich nedochází ke koncentraci vyššího počtu lidí z řad jiných škol či 
veřejnosti. V prvním pololetí se tedy neuskuteční divadelní zájezdy a některé exkurze.  

 Školy v přírodě, adaptační kurz, LVK, ozdravný pobyt na horách proběhne za 
předpokladu, že ubytování žáků bude umožněno pouze žákům naší školy a jejich 
doprovodu a v závislosti na aktuální epidemiologické situaci podle semaforu MZd. 

 Školní kola soutěží a soutěže, které nevyžadují zvýšený sociální kontakt 
(korespondenční, online), budou probíhat standardně. Ostatní soutěže a přehlídky jsou 
přesunuty na jarní měsíce. Soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020/2021 
nebudou MŠMT vyhlášeny.  

 
KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19  
 

 Škola je povinna zajistit oddělení žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění, 
od ostatních žáků a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby. Podezření na 
onemocnění hlásí zaměstnanci ředitelce školy, v době její nepřítomnosti pak zástupci 
ŘŠ. 

 Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u žáků příznaky infekčního onemocnění, 
nicméně těmto příznakům budou zaměstnanci věnovat zvýšenou pozornost. 

 Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by odpovídaly 
známým příznakům COVID- 19 (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest 
v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.). 

 Jsou-li příznaky patrné již při příchodu žáka do školy a je přítomen jeho zákonný 
zástupce, žák není vpuštěn do školy.  

 Jsou-li příznaky patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce 
nezletilého žáka, škola neprodleně informuje zákonného zástupce žáka o nutnosti 
bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy 

 Jestliže se příznaky vyskytnou až v průběhu přítomnosti žáka ve škole,  neprodleně 
dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti ve 
škole, okamžitému informování zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné 
vyzvednutí žáka ze školy. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné 
použít ochranné osobní pomůcky i zaměstnancem školy. 

 Ve všech uvedených případech zákonný zástupce žáka telefonicky kontaktuje 
praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.  

 V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS 
nekontaktuje.  

 Pokud se objeví příznaky infekčního onemocnění u zaměstnance školy, je zaměstnanec 
povinen nasadit si neprodleně roušku, opustit budou školy a kontaktovat svého 
praktického lékaře.   

 Pokud má žák/zaměstnanec školy přetrvávající příznaky infekčního onemocnění, které 
jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, 



kašel), je mu umožněn vstup do školy pouze v případě, že tuto skutečnost potvrdí jeho 
praktický lékař. 

 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. 

 
KROKY ŠKOLY PŘI VÝSKYTU ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA NEBO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY  
 

 V případě výskytu onemocnění COVID-19 školu zpravidla kontaktuje KHS. Ta provádí 
epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o 
protiepidemických opatřeních. 

 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.  

 Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy 
stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky, zákonné zástupce žáků 
a 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. Ostatní žáci, kterých se 
zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.  

 Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.  

 Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků. 

 Pokud se opatření týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí 50% účastníků 
konkrétní třídy/skupiny, škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním 
způsobem a postupuje jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole z důvodu 
jakékoli jiné nemoci.  

 
 
ŠKOLNÍ DRUŽINA 
 

 Provoz školní družiny bude (pokud to provozní podmínky dovolí) organizován 
v odděleních z jednoho ročníku, s výjimkou dojíždějících žáků 4. – 5. ročníků.  

 Pokud je účastníkovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho 
omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata za ŠD se hradí.  

 Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, stanoví ředitelka 
školy úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li 
délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu.  

 
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním Covid-19 bude 

škola vždy postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná 
opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd. 

 
 

 


