Základní škola a Mateřská škola Rudolfov
Na Točně 192/5, 373 71 Rudolfov
Provoz školy ve školním roce 2021/2022
1. Obecné informace
- Činnost školy bude v plném rozsahu zahájena ve středu 1. 9. 2021.
- Při zahájení prezenčního vzdělávání škola aktualizuje kontakty na všechny
účastníky vzdělávacího procesu.
- Žákovi bude umožněna osobní přítomnost na vzdělávání, pokud podstoupí ve
stanovených termínech vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního
antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, které si provedl
sám ve škole. Bližší informace v pokynu ředitele školy k zajištění testování.
- První testování bude probíhat 1. 9. 2021 s výjimkou žáků prvních tříd, ti budou
testováni až 2. 9. 2021, a to z důvodu, aby nedošlo k narušení jejich prvního
školního dne. Bližší informace v pokynu ředitele školy k zajištění testování.
- Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do školy.
- Stěhování žáků mezi učebnami je omezeno, žáci se přemisťují pouze při
hodinách AJ, NJ, HV, IKT, ČSP a VP.
- Ve škole se dodržuje jednotný systém sdílení informací (web školy, Bakaláři).
- V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna
aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS
nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví.
2. Příchod před školu
- Nejsou stanovena žádná speciální pravidla pro organizaci vstupu žáků do školy.
- Všichni žáci prvního stupně (1. – 5. ročník) budou využívat hlavní vchod budovy
1. stupně, všichni žáci 2. stupně využijí vchod budovy 2. stupně.
3. Vstup do budovy školy
- Nikdo s příznaky infekčního onemocnění nesmí vstoupit do školy.
- Do budov školy vstupují pouze žáci.
- Pohyb zákonných zástupců a dalších osob uvnitř budovy školy je omezen.
Zákonní zástupci žáků mohou vstoupit do budovy školy po předchozí domluvě
s třídním učitelem nebo vedením školy, v době třídních schůzek a konzultačních
odpolední.
- Po vstupu do školy si všichni vydezinfikují ruce, nádoby s dávkovačem
jsou umístěny u vchodů do školy.
- Následně jdou žáci do šaten, v šatnách se zbytečně nezdržují. Po přezutí jde
každý žák do své třídy.
4. Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest
- Každá osoba (děti, žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do
budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým
ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném
mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.
- Žáci do 15 let věku jsou oprávněni používat jako ochranný prostředek
zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující
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minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN
EN 14683+AC, které brání šíření kapének.
Zaměstnanci školy a osoby starší 15 let používají respirátor nebo obdobný
prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny
technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti
alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95)
Žák po celou dobu poskytování vzdělávání používá v budově školy nebo ve
venkovním prostředí ochranný prostředek dýchacích cest, není-li možné
dodržet rozestupy alespoň 1,5 m od ostatních žáků.
Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:
o osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní
poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální
schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto
zákazu,
o osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen
ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost
prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít
nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření,
který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je
v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít
nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.
Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny
aktuálně platným mimořádným opatřením (typicky např. pokud jsou děti a žáci
usazeni, při konzumaci potravin a nápojů, osoby v době cvičení).

5. Hygienická opatření
- Po příchodu do třídy každý žák použije dezinfekci na ruce.
- Po celou dobu pobytu ve škole si žáci pravidelně dezinfikují ruce nebo si
důkladně umyjí ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači. K osušení rukou
používají žáci ručníky na jedno použití. Dávkovače s dezinfekcí jsou k dispozici
u vstupů do budov školy, na každém patře, u jídelny a u tělocvičny.
- V průběhu dne bude docházet k častějšímu a intenzivnějšímu větrání učeben
a ostatních využívaných prostor školy.
- Úklid a dezinfekce hygienických zařízení bude probíhat vícekrát denně.
- Denně bude probíhat důkladný úklid všech místností, ve kterých se pohybují
žáci a zaměstnanci školy.
6. Školní stravování
- Příchod a odchod žáků z jídelny organizují pedagogičtí pracovníci.
- Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce nebo použije dezinfekci na
ruce.
- Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů.
- Strávníci si sami jídlo nenabírají a neberou si ani příbory.
- Personál školní kuchyně má při vydávání školních pokrmů nasazeny ochranné
prostředky dýchacích cest, pokud to stanovuje aktuálně platné opatření MZd.
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Cizí strávníci si budou jídlo vyzvedávat do jídlonosičů v době od 11:15 do
11:30 hod. Vydání obědů v jiný čas nebude možné.
- Oběd si nemohou vyzvedávat žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale
ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v karanténě nebo izolaci.
- Děti a žáci, kteří nepodstoupí testování a zároveň se na ně nevztahuje žádná
z výjimek, jsou povinni při konzumaci stravy a nápojů dodržovat odstup od
ostatních osob nejméně 1,5 m.
7. Školní družina
- Školní družina bude fungovat dle běžných pravidel.
-

8. Úplata za vzdělávání a stravování
- Pokud je dítěti/žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o
jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
- Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí u
škol a školských zařízení veřejných zřizovatelů následující:
o V mateřských školách stanoví ředitel školy maximální výši úplaty
poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li
délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu v
kalendářním měsíci, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje
vzdělávání distančním způsobem.
o Ve školní družině stanoví ředitel školy úplatu poměrně poníženou podle
délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo
přerušení provozu více než 5 dnů provozu.
- Ředitel má podle školského zákona pravomoc rozhodnout o snížení nebo
prominutí úplaty v závislosti na situaci i v jiných případech.
9. Školní akce
- V průběhu školního roku dojde ke zvážení nutnosti konání těch aktivit, 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). Konání těchto aktivit nicméně není obecně zakázáno.
10. Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid-19
- Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid19. Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že
je povinna zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, který vykazuje známky
akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro něj dohled
zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
- 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:
o příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy –
dítě/žák/student není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či
nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
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o příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/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,
o 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.
V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí
zákonným zástupcem v případě dítěte/nezletilého žáka. Při péči o nemocného
nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto
osobou i zaměstnancem 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.
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.
Žákovi (popřípadě zaměstnanci) 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.

11. Screeningové testování ve školách
- Žákovi bude umožněna osobní přítomnost na vzdělávání, pokud podstoupil ve
stanovených termínech vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního
antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, které si provedl
sám.
- Testovat se bude formou rychlého antigenního testu (RAT).
- Preventivní antigenní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy.
Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede
v den jeho příchodu.
- Více informací viz pokyn ředitel školy k zajištění testování – září 2021.
Testovat se nemusí:
-

-

Žák, který byl očkován proti onemocnění covid-19 a uplynulo nejméně 14 dní
od dokončeného očkovacího schématu. Tuto skutečnost doloží certifikátem o
provedeném očkování.
Žák, který prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj
doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost
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antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV2 neuplynulo více než 180 dní. Tuto skutečnost doloží potvrzením od lékaře.
Žák, který absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 72
hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2
s negativním výsledkem. Potvrzení o negativním testu doloží.

Vyhodnocení testu
-

Pokud je výsledek negativní je žákovi umožněna účast na prezenční výuce.
Pokud je výsledek pozitivní odchází testovaný do izolační místnosti,
popřípadě rovnou odchází ze školy v doprovodu zákonného zástupce

Postup v případě pozitivního výsledku testu
-

-

-

Pozitivně testovanému žákovi nebo zákonnému zástupci vydá škola potvrzení
o tom, že byl žák pozitivně testován.
Zákonný zástupce žáka informuje o pozitivním testu praktického lékaře pro děti
a dorost.
Praktický lékař pro děti a dorost rozhodne o indikaci konfirmačního vyšetření
metodou RT-PCR a vyplní žádanku k tomuto vyšetření.
Škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu nejpozději v den
provedení/obdržení výsledků testů elektronicky nahlásí agregované údaje o
provedeném testování dítěte nebo žáka do aplikace CovidFormsApp.
V případě potvrzeného pozitivního případu škola zašle KHS seznam dětí nebo
žáků, kteří byli v předcházejících 2 dnech v jedné třídě nebo skupině s jiným
dítětem nebo žákem, který měl pozitivní výsledek preventivního testu (v případě
PCR testů také těch, kteří byli s pozitivně testovaným v jedné třídě, oddělení
nebo skupině 2 dny po provedení testu, provedením testu je myšlen odběr
vzorku) a také jméno samotného pozitivně testovaného dítěte nebo žáka.
Škola neumožňuje žákovi, osobní přítomnost na vzdělávání po dobu do zjištění
výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV2 žáka s
pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu.

Žák se může vrátit k prezenční výuce
-

Po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR.
Po skončení povinné izolace – potvrzení o ukončení izolace vydává praktický
lékař pro děti a dorost.

Žák neabsolvuje povinné testování
-

Musí nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. ve
třídě při výuce a ve společných prostorách školy.
Nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních
osob a nesmí použít sprchy.
Nesmí zpívat.
Při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný
prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu.
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V době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od
ostatních osob minimálně 1,5 metru (netýká se dětí a žáků, kteří mají
stanovenou výjimku z povinného nošení ochrany dýchacích cest).

12. Výskyt onemocnění Covid-19 u žáka nebo zaměstnance školy
- V případě výskytu onemocnění kontaktuje školu příslušná KHS. Ta rozhodne o
protiepidemických opatřeních.
- V případě pozitivního žáka se povinná izolace kontaktů nevztahuje na
zaměstnance školy (pokud KHS nerozhodne jinak).
- Pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci školy, je možné, aby po domluvě
mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem (je-li to organizačně a provozně
možné) vykonával práci z jiného místa po dobu, kdy bude v karanténě (např.
distanční výuka, příprava podkladů k výuce apod.); v tomto případě
zaměstnanci přísluší plat (nebo mzda). Pokud k dohodě nedojde, není
povinností zaměstnance po dobu karantény práci vykonávat, protože v daném
období je z pohledu právních předpisů v obdobné situaci jako v případě nemoci
(hmotné zabezpečení zaměstnance: za prvních 14 kalendářních dní náhrada
mzdy/platu ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku zaměstnance, od
15. kalendářního dne nemocenská).
- Pro ostatní pracovněprávní souvislosti platí ustanovení zákoníku práce.
13. Postup při návratu ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním
rizikem nákazy
- Podle aktuálně platného ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR,
osoby, které se vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním
rizikem nákazy a na které se nevztahuje některá ze stanovených výjimek (pro
očkované osoby, pro osoby s prodělaným onemocněním covid-19 apod.), jsou
po vstupu na území ČR povinny se nejdříve 5. den, resp. 10. den v případě
návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, nejpozději však 14. den, podrobit
RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán
ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RTPCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 musejí uvedené osoby
setrvat v samoizolaci.
- Z hlediska pracovního práva samoizolace představuje jinou důležitou osobní
překážku v práci na straně zaměstnance podle § 199 odst. 1 zákona č.
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Po dobu trvání této
překážky v práci je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout nejméně ve
stanoveném rozsahu pracovní volno, náhrada mzdy nebo platu ovšem
zaměstnanci v tomto případě nepřísluší. Umožňuje-li to zdravotní stav
zaměstnance a povaha vykonávané činnosti, může zaměstnavatel se
zaměstnancem sjednat pro dobu povinné samoizolace výkon práce
zaměstnance z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele podle § 317
zákoníku práce (tzv. home office). Výkon práce z jiného místa je možné pouze
dohodnout, nelze jej nařídit.
Mgr. Ivo Schuster
ředitel ZŠ a MŠ Rudolfov
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