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PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 

VZHLEDEM KE COVID-19 
 

 

1. OBECNÉ INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY 

 
a) Školy zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu  

se školskými právními předpisy.  

b) Od žáků/studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení 

o bezinfekčnosti. Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu 

žáků/studentů  

do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.  

d) Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků/studentů ve třídách, odděleních, 

studijních skupinách či kurzech.  

e) Při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky vzdělávacího 

procesu včetně zákonných zástupců dětí a žáků a zaměstnanců školy (telefonní čísla a e-maily).  

f) Onemocnění dítěte nebo zaměstnance v průběhu vzdělávacího procesu ve škole se hlásí 

na sekretariát školy.  

g) Škola žákům/studentům i zaměstnancům školy zdůrazňuje 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. 

h) Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky 

infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.  

i) Pobyt zákonných zástupců a dalších osob uvnitř budovy školy se omezuje na nezbytné 

případy. Případné návštěvy si zaměstnanci školy vyzvednou osobně na recepci školy. 

Příslušná protiepidemických opatření budou aktuálně nastavena podle pravidel 

vyplývajících ze semaforu.  

j) 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.  
 
 

2. ORGANIZACE ŠKOLY V ZÁVISLOSTI NA SEMAFORU 

 
Platí obecná doporučení MZd podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného 

zdraví, tzv. semafor https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-v-

oblasti-ochrany-verejneho-zdravi.pdf. 
 
 

3. KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19 

 
a) Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-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 (§7 odst. 3 zákona o ochraně 

veřejného zdraví).  

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-v-oblasti-ochrany-verejneho-zdravi.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-v-oblasti-ochrany-verejneho-zdravi.pdf


 
 

b) Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů 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 je vhodné 

těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit 

tento postup:  

• příznaky jsou patrné již při příchodu žáka/studenta do školy – žák/student 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 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, postupuje se podle následujícího bodu,  

• příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole; 

neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti 

nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování 

zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí 

dítěte/žáka ze školy; zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu školy.  

 

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo 

studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

 

c) V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně 

považována hodnota do 37 °C.  

d) V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS 

nekontaktuje.  

e) 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.  

f) Žákovi/studentovi (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 

 

4. VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA NEBO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY 

 
a) 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.  

b) 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.  

c) Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy 

stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání děti/žáky/studenty, zákonné 

zástupce nezletilých žáků/studentů a svého zřizovatele.  

d) 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/studentů alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu. Prezenční výuka dotčených 

žáků/studentů přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro 



 
 

distanční vzdělávání). Ostatní žáci/studenti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním 

vzdělávání.  

• Žáci a studenti mají povinnost se distančně vzdělávat.  

• Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám 

žáků/studentů.  

e) V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. 

Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci/studenti nejsou přítomni ve škole.  

 

 

5. ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ 

 
Školní stravování se může poskytovat, pokud nestanoví KHS nebo MZd jinak.  

 
 

6. STUDENTI A PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI PŘIJÍŽDĚJÍCÍ ZE ZAHRANIČÍ 

 
Při příjezdu studentů či pedagogických pracovníků ze zahraničí se doporučuje řídit 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 .  

 

 

7. CESTOVÁNÍ DO ZAHRANIČÍ 

 
Cestování skupin žáků/studentů a zaměstnanců školy do zahraničí není omezeno, pokud mimořádné 

opatření nestanovuje jinak. Pro tyto aktivity platí semafor Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva 

zahraniční věcí, který stanoví seznam zemí podle míry rizika nákazy a pravidla z toho vyplývající 

(viz https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/).  

 

 

8. PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ 

 
Organizace a hygienická pravidla při praktickém vyučování se řídí pravidly provozu pracovišť, kde 

je praktické vyučování vykonáváno. Doporučuje se s nimi předem seznámit. Pokud nedojde  

k omezení provozu těchto pracovišť, není nutné omezovat rozsah praktického vyučování.  

 

 

9. 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 žáků/studentů ve škole, pak mohou nastat následující 

situace:  

 

a) prezenční výuka  

• V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu 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 

žáci/studenti nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu nemoci.  

 

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy


 
 

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 

žáky/studenty, kterým je zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní 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 žáků/studentů.  

• Zachování prezenční výuky pro ostatní 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. 

c)  distanční výuka  

• Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo 

plošným opatřením MZd zakázána přítomnost 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 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


