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                                                 Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o.  

                                                         Rejskova 2987/4, Prostějov 
 

 

Opatření ředitele školy č. 1 pro školní rok 2020/2021 

 

Toto opatření reaguje na dokument MŠMT Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 

2020/2021 vzhledem ke Covid-19 a na pokyny Ministerstva zdravotnictví (MZd). V případě 

konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním Covid-19 bude škola 

postupovat podle pokynů Krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně 

platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd. 

 

 

Školní docházka 

Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými 

právními předpisy dne 1. září 2020. Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje 

prohlášení o bezinfekčnosti. Činnost školy bude také vycházet z plošných opatření MZd   

a dalších pravidel v návaznosti na protiepidemická opatření uvedených u příslušného stupně 

pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví - tzv. semafor. 

 

Soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020/2021 nebudou MŠMT vyhlášeny.  

 

Na základě doporučení MŠMT budou v průběhu školního roku omezeny aktivity, které nejsou 

pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci 

vyššího počtu lidí (např. kulturní a sportovní akce více tříd či škol) a některé akce školy budou 

zrušeny. Vždy se bude postupovat podle aktuální epidemiologické situace - „semaforu“ MZd 

a aktuální situace v cílové destinaci.   

 

Vstup žáků do budovy školy a jejich pohyb v průběhu výuky 

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená podle 

aktuální epidemiologické situace - „semaforu“ MZd. 

 

 Příchod žáků o školy je umožněn v čase od 7.30 do 7.55 hod., 

 o příchodu si všichni žáci musí neprodleně desinfikovat ruce/umýt ruce, 

 nošení roušek ve společných prostorách a ve třídách se odvíjí podle aktuální 

epidemiologické situace - „semaforu“ MZd; v případě, že bude okres zařazen do 

stupně pohotovosti II (oranžová barva), zavede příslušná krajská hygienická stanice 

povinnost nošení roušek ve společných prostorech škol a školských zařízení, 

 ve společných prostorách doporučujeme dodržovat odstup 2 metry.  
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Vstup cizích osob do budovy školy  

Pohyb zákonných zástupců žáků, rodičů zletilých žáků a dalších osob uvnitř budovy školy je 

omezen. Bez ohlášení se na sekretariátu školy (před vstupem do budovy školy za použití 

domovního telefonu) nelze do budovy školy vstoupit! Po vpuštění do budovy školy je každý 

povinen použít desinfekci na ruce a podle aktuální situace případně použít roušku.  

Po budově školy se pohybuje na základě pokynů sekretariátu školy.  

 

Organizace školy v závislosti na epidemiologickém semaforu  

Platí obecná doporučení MZd podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany 

veřejného zdraví, tzv. semafor. Vedení školy bude průběžně sledovat republikový, resp. 

lokální vývoj situace v rámci systému semafor a na základě zjištěných informací reagovat.   

 

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy covid-19  

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19.  

Tuto povinnost budeme naplňovat podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsme 

povinni 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 nemá povinnost aktivně zjišťovat 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.).  Těmto příznakům však věnujeme 

zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) volíme podle doporučení MŠMT 

tento postup: 

 

1) příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a je přítomen zákonný zástupce 

- žák není vpuštěn do budovy školy, 

 

2) příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce 

- tuto skutečnost oznámíme zákonnému zástupci neprodleně a informujeme ho o nutnosti 

bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se 

podle následujícího bodu,  

 

3) příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole 

- neprodleně dojde k nasazení roušky a umístění do předem připravené samostatné 

místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole. Současně budou 

informováni zákonní zástupci nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze 

školy; zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy a o této skutečnosti bude 

škola informovat rodiče.  
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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.  

 

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.   

 

Chronická onemocnění (respirační, alergická,..) 

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.  

 

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. 

 

Výskyt onemocnění covid-19 u žáka nebo zaměstnance školy  

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. Seznam kontaktů je uveden na webových stránkách KHS. 

 

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 nezletilých žáků a svého zřizovatele. 

 

Distanční vzdělávání 

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 tak přechází na výuku 

distančním způsobem. Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním 
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vzdělávání.  Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. (Zákon č. 349 ze dne 20. srpna 

2020, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů).  

 

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. 

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

 

Zajištění distančního vzdělávání 

 

Výuka bude probíhat distanční formou (e-learningem). Vyučující budou s žáky komunikovat 

prostřednictvím jednotné webové platformy, školního webového portálu, Bakalářů a to vždy 

prokazatelným způsobem. Zadaná práce bude odpovídat učivu dle časového a tematického 

plánu předmětu (ŠVP).   

 

Klasifikace v průběhu distančního vzdělávání 

Ze zákona je distanční vzdělávání povinné a při klasifikaci se postupuje podle platného 

klasifikačního řádu. Také v případě distančního vzdělávání platí omlouvání žáků v případě 

nemoci postupem dle školního řádu.  

 

Školní stravování 

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

stravy se řídí platnými hygienickými předpisy tak, aby nebyl ohrožen zdravotně nezávadný 

provoz školní jídelny.   

Při vstupu do výdejny stravy si žáci musí umýt ruce nebo použít desinfekci před odebráním 

stravy. Není umožněn samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků  

a využívání samoobslužných bufetů. Jídlo, nápoje popř. saláty nebo deserty budou žákovi 

předány pracovnicí výdejny stravy.  

Cizím osobám není do jídelny povolen vstup. Pro výdej stravy v případě rodičů nemocného 

žáka je strava vydána do jednorázového menu boxu výdejním okénkem ze dvora školy.  

 
 
 
V Prostějově, 27. 8. 2020 
 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Moudrý, v.r. 

ředitel školy 
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