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Tento dokument včetně příloh je výhradně duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice. Pořizování kopií pro
jiné osoby, popř. jeho předání jiným osobám, bez souhlasu vedení školy není povoleno. Platný řízený

dokument je uložen v úložišti školy a v papírové podobě musí být opatřen podpisy.
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Dokument obsahuje nejdůležitější pravidla týkající se virového onemocnění COVID-19.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA
Škola zahájila ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními
předpisy. Od žáků se zatím před příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. Zatím nejsou
stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před
budovou školy. 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, v návaznosti na
protiepidemická  opatření  uložená místně  příslušnou KHS,  příp.  na  celostátní  úrovni  Mzd.  O případných
změnách bude škola v co nejkratším termínu informovat prostřednictvím třídních učitelů a webových stránek
školy.

Do školy přichází žák pouze v případě, že se cítí zdráv, bez zvýšené teploty, dodržuje základní hygienická
pravidla včetně dezinfekce rukou. Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) bude nařízena v závislosti na
protiepidemických  opatřeních  uvedených  u příslušného  stupně  pohotovosti  v oblasti  ochrany  veřejného
zdraví – tzv. semafor.

U vstupu  do  budovy  školy,  v každé  učebně/jídelně/hygienickém  zařízení,  u tělocvičny  jsou  k dispozici
prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si
každý  důkladně  20  až  30  sekund  umyje  ruce  teplou  vodou  a mýdlem v dávkovači,  popřípadě  provede
dezinfekci  rukou,  a následně  dodržuje  hygienu  rukou  po  celou  dobu  svého  pobytu  ve  škole.  Škola  je
vybavena  dezinfekcí,  mýdlem,  jednorázovými  ručníky  a bezkontaktními  osoušeči  rukou  a ve  všech
prostorách se bude často větrat.

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňuje
podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna 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).  Na základě této povinnosti škola zřídila izolační
místnost s označením L137 Relaxační místnost.

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY 
COVID-19
1. Jsou-li  příznaky  patrné  již  při  příchodu  žáka  do  školy,  tuto  skutečnost  oznámí  škola  neprodleně

zákonnému zástupci a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy.

2. Vyskytnou-li se příznaky v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k nasazení roušky, žák
je  umístěn  do  izolační  místnosti  a současně  je  informován  zákonný  zástupce  nezletilého  žáka
s ohledem na bezodkladné vyzvednutí  žáka  ze  školy;  zletilý  žák  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.
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3. 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.

4. V souladu  s doporučením  odborné  lékařské  společnosti  je  za  normální  tělesnou  teplotu  obecně
považována hodnota do 37 °C.

5. Pokud je u žáka zjištěn koronavirus, oznámí zákonný zástupce/zletilý žák tuto skutečnost neprodleně
třídnímu učiteli  a vedení  školy.  Vedení  školy  kontaktuje  KHS,  která  stanoví  další  opatření.  O těchto
opatřeních informuje ŘŠ zákonné zástupce a zřizovatele.

6. Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně COVID-19), neprodleně
informuje vedení školy, školu nebo vzdělávací aktivitu opustí v co nejkratším možném čase s použitím
roušky a dodržením obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.
Další postup bude vždy dle nařízení KHS.

7. 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.

8. 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. Každá
situace je jiná, protože každý kolektiv v sobě zahrnuje více proměnných – např. velikost školy, členění
objektu (samostatná budova, pavilony), počet žáků ve třídě, způsob školního stravování, v zájmových
kroužcích, sportovní aktivity, způsob dopravy do školy a především místní epidemiologickou situaci.

9. Školní stravování se řídí doporučeními MŠMT a MZd. Je kladen důraz na mytí a dezinfekci rukou před
odebráním stravy. Nebude umožněn samoobslužný výdej příborů, polévky a táců.

10. 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.

11. Žáci a zaměstnanci, kteří přišli do styku s osobou, která byla pozitivní na COVID-19 nebo byli součástí
skupiny-akce, kde byl někdo pozitivní na COVID-19, čekají na výsledek testu apod. o této skutečnosti
neprodleně informují v případě žáků třídního učitele, zaměstnanci vedení školy. Takové osoby budou
dodržovat tzv. „Zpřísněný režim“. Po dobu 10 dnů nebo do obdržení negativního výsledku testu nosí
v prostorách školy nebo na školních akcích roušku,  kterou mohou ve třídě odložit.  Dbají  zvýšených
hygienických  opatření,  zejména  používání  dezinfekce  (k dispozici  ve  škole)  atd.  Výuka  žáků  ve
zpřísněném  režimu  probíhá  i nadále  prezenční  formou,  nepřítomnost  žáků  je  omlouvána  pouze
v případě  nemoci  nebo  karantény.  Karanténu  může  nařídit  pouze  příslušná  KHS.  Omlouvání  žáků
probíhá  elektronickou  formou (případně  SMS zprávou).  O dalším postupu  škola  rozhoduje  vždy  ve
spolupráci s KHS.
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VÝUKA
V případě,  že  je  nařízením  karantény,  nebo  mimořádnými  opatřeními  KHS  nebo  opatřeními  MZd
znemožněna osobní přítomnost žáků ve škole, pak mohou nastat následující situace:

1. Výuka probíhá prezenční formou

2. Výuka probíhá smíšenou formou

3. Výuka probíhá distančně

Situace jsou podrobněji  popsány v dokumentu MŠMT Provoz škol  a školských zařízení  ve školním roce
2020/2021 vzhledem ke Covid-19, který je zveřejněn na webových stránkách školy.

DALŠÍ PRAVIDLA
Do budovy školy je zákaz vstupu cizím osobám. Cizí osoby vstupují jen po předem sjednaném ohlášení
(domluvené schůzce) a zaevidují  se do knihy příchodů u vchodu na vrátnici.  Vstup takovým osobám je
povolen pouze s rouškou.

Ředitel školy zakazuje jakoukoli stigmatizaci žáků a zaměstnanců školy.

O aktuální situaci ve škole budeme informovat prostřednictvím TU a webových stránek školy.
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