
 

 

 

                                                                                                          

                                                                                              

 
Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7,  

příspěvková organizace 

 

Informace k organizaci vzdělávání ve školním roce 2020/2021 

 

Informace jsou v souladu s dokumentem Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 

2020/2021 vzhledem ke covid-19, zpracovaný ke stavu ke dni 24. srpna 2020. 

 

Obecné informace 

 Škola i školní družina zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu 

v souladu se školskými předpisy. 

 Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách. 

 Od 1. září 2020 se zavádějí plošná opatření prostřednictvím mimořádných opatření 

MZd. Další pravidla v této oblasti mohou být zaváděna v návaznosti na 

protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany 

veřejného zdraví – tzv. semafor. 

 Osoby (zaměstnanci, zákonní zástupci, žáci a dalších osob) s příznaky infekčního 

onemocnění nemohou vstoupit do školy. 

 Pobyt zákonných zástupců, žáků a dalších osob uvnitř budovy školy je omezen.  

 Úhrada obědů bude probíhat v předem stanovených dnech a čase v jídelně školy 

(zákonní zástupci budou včas informováni).  

 

Hygienická pravidla a standard úklidu 

 Před zahájením činnosti školy byl uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech 

využívaných prostor. 

 V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně umyje ruce mýdlem 

z dávkovače (doporučená doba mytí rukou 20 až 30 sekund), popř. provede dezinfekci 

rukou a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola 

na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje. 

 Bezpečné osoušení rukou je zajištěno ručníky na jedno použití. 

 Nádoby na dezinfekci s dávkovačem jsou umístěny v šatně, školní jídelně a ve všech 

místnostech, ve kterých se žáci, pedagogové a další zaměstnanci školy nacházejí. 

 Důkladné čištění všech těchto místností je zajištěno a bude prováděno minimálně 

jednou denně. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro a s použitím dezinfekčního 

prostředku. 

 Tyto místnosti budou větrány a to opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce            

i během vyučovací hodiny. 

 Taktéž je důkladně větrána šatna, zejména před příchodem žáků do školy, po zahájení 

vyučování a po odchodu žáků ze školy. 

 Dezinfekce povrchů nebo předmětů (s důrazem na místa dotyku rukou) bude 

prováděna několikrát denně – školní lavice, židle, stoly, kliky, spínače světla, 

vodovodní baterie, klávesnice počítačů a myší, učební pomůcky, toalety. 

 Odpadkové koše s vyjímatelnými jednorázovými sáčky budou vyprazdňovány 

minimálně jednou denně. 



 

 

 

 V budově školy není povinnost nosit roušky. V případě, že bude okres zařazen                 

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

povinnost nošení roušek ve společných prostorech školy. 

 Škola je vybavena dostatečným množstvím čistících a dezinfekčních prostředků, 

bezkontaktním teploměrem na měření tělesné teploty (v případě podezření na infekční 

onemocnění, včetně covid-19 – za normální tělesnou teplotu je považována hodnota        

do 37C), přiměřeným počtem roušek pro žáky s podezřením na výskyt covid-19                     

a záložními rouškami pro případ povinného zavedení nošení roušek ve společných 

prostorách (pro případ zapomenutí nebo znehodnocení roušky žáka). 

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy covid-19  

 Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního 

onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, dušnost, bolest v krku, 

bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale bude těmto 

příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění bude postupovat 

následovně: 

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

zástupce žáka - žák není vpuštěn do budovy školy, 

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

zástupce žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně                     

a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka; pokud toto není 

možné, postupuje se následovně, 

 příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole -  
neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění žáka do samostatné místnosti          

ve škole a současně informování zákonného zástupce žáka s ohledem                             

na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy. 

 Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, že má 

telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

 Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem 

chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel) je umožněn 

vstup do školy až po předložení lékařského potvrzení, že se nejedná o infekční 

onemocnění (potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost). Potvrzení se odevzdává 

pouze jednou. 

Výskyt onemocnění covid-19 u žáka nebo zaměstnance školy 

 V případě výskytu onemocnění KHS provádí epidemiologické šetření a sdělí škole 

další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních. 

 Škola neprodleně informuje zákonné zástupce o vzniklé situaci a následných krocích 

v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky, 

jejich zákonné zástupce a svého zřizovatele. 

 Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem v případech, kdy je v důsledku 

krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény, 

znemožněna osobní přítomnost žáků ve škole. 

 O přechodu na distanční způsob vzdělávání mimo uvedené případy nemůže 

rozhodovat ředitel školy nebo zákonný zástupce žáka. 

 Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. 

 Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků. 

 V ostatních případech škola (např. z jiných zdravotních důvodů nepřítomnosti žáka ve 

škole) nemá povinnost dotčenému žákovi poskytovat vzdělávání distančním 

způsobem.   


