Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Závazný pokyn pro provoz školy ve školním roce
2021/2022 vzhledem ke covid-19
Hygienická opatření pro provoz školy ve školním roce 2021/2022
Zpracováno na základě pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ze dne 17. srpna 2021. Veškerá následná
nařízení, opatření a pokyny mají přednost. Aktualizováno podle pravidel k 25. říjnu 2021 a k 1. listopadu 2021.

§1
Obecné povinnosti
a. Při zahájení prezenčního vzdělávání škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky
vzdělávacího procesu, včetně zákonných zástupců žáků.
b. Třídní učitel při zahájení prezenčního vzdělávání zkontroluje a případně aktualizuje údaje o
žákovi a zákonných zástupcích v systému Bakaláři.
c. Zletilý žák nebo jeho zákonný zástupce jsou povinni případné změny osobních údajů hlásit
třídnímu učiteli bez zbytečného odkladu. Třídní učitel tuto změnu bez zbytečného odkladu
zanese do systému Bakaláři.

§2
Pobyt ve škole, omezení vstupu do budovy školy
a. Zaměstnanci školy, žáci, zákonní zástupci ani jiné osoby, které vykazují příznaky infekčního
onemocnění, nesmějí do budovy školy vstoupit.
b. Pohyb jiných osob než přímých účastníků vzdělávacího procesu (zaměstnanců, žáků) v budově
školy je možný pouze po předchozí domluvě s vedením školy. Neohlášené osoby nebudou do
budovy školy vpuštěny.

§3
Hygienická pravidla
a. U vstupu do budovy školy, v každé učebně, na toaletách a u tělocvičny jsou k dispozici
prostředky k dezinfekci rukou. Tyto prostředky vykazují virucidní účinek a jsou v nádobách
s dávkovačem.
b. V co nejkratším čase po příchodu do budovy školy si každá osoba důkladně umyje ruce vodou
a mýdlem, popř. provede dezinfekci rukou. Hygienu rukou a respirační hygienu dodržuje po
celou dobu svého pobytu ve škole.
c. Všechny prostory v budově školy se často a důkladně větrají. Větrání učeben se provádí
opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.
d. Je zajištěno bezpečné osoušení rukou, a to ručníky na jedno použití a vysoušeči rukou.
Nepoužívají se textilní ručníky.
e. Výsyp odpadkových košů se provádí minimálně jednou denně.

Denně se provádí důkladný úklid všech místností. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro,
koberce se vysávají.
g. Několikrát denně se provádí dezinfekce povrchů a předmětů, které používá větší množství
lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel,
splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce).
h. Ředitelka školy určí osoby, které budou tuto dezinfekci provádět, a četnost úklidu.
i. Prádlo se pere při dostatečně vysokých teplotách nad 60 °C. Použité prádlo se neprotřepává,
jeho třídění se provádí ve vyčleněné místnosti. Použité prádlo škola skladuje v obalech ve
vyčleněném prostoru. Nelze společně skladovat špinavé a čisté prádlo.
j. Škola je vybavena čisticími a dezinfekčními prostředky tak, aby nedošlo k výpadku po
spotřebování zásob. Dezinfekční prostředky musejí vykazovat virucidní aktivitu. Osoby
provádějící úklid používají čisticí a dezinfekční prostředky zcela v souladu s návodem k použití.
k. Škola je vybavena bezkontaktním teploměrem tělesné teploty.
l. Škola je vybavena přiměřeným počtem roušek a respirátorů pro žáky, a to pro případ, že žák
roušku či respirátor zapomene nebo znehodnotí.
f.

§4
Ochrana nosu a úst, roušky, respirátory
a. Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrývat
dýchací cesty takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně
platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví. Doporučení: respirátor třídy
FFP2/KN95.
b. Osoby, které nemohou mít ze zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest
a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením, musejí mít nasazen jiný
ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení
specifikován. V případě, že je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba
nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest, ustanovení §4 tohoto
dokumentu se neuplatní.
c. Zaměstnanci školy jsou povinni nosit předepsanou ochranu nosu a úst ve všech prostorách
(včetně kabinetů), které sdílí s jinými osobami. Očkovaní pedagogičtí pracovníci nejsou povinni
nosit předepsanou ochranu nosu a úst v době výuky v učebně. Přesto se i očkovaným
pedagogickým zaměstnancům doporučuje, aby předepsanou ochranu nosu a úst nosili i v době
výuky. Pro tyto účely se očkovaným zaměstnancem myslí osoba, která je plně očkována proti
onemocnění covid-19, a od její poslední dávky očkování podle předepsaného očkovacího
schématu uplynulo alespoň 14 dnů.
d. Ve školách se neuplatní výjimka z nošení předepsané ochrany nosu a úst při dodržení rozestupů
1,5 m, protože vnitřní prostory škol a školských zařízení se pojímají jako prostory, ve kterých
panují přísnější podmínky.
e. Žáci školy jsou povinni nosit ochranu nosu a úst ve společných prostorách. Při výuce ochranu
nosu a úst nemusí mít nasazenu.
f. Ve výjimečných případech, kdy je potřeba, aby žák viděl na ústa učitele, může učitel použít
ochranný štít. V takovémto případě musí dodržovat rozestup od ostatních osob min. 1,5 m.
g. Pedagogický pracovník nemusí nosit ochranu nosu a úst v případě, že provádí vzdělávací
aktivitu, jejíž charakter neumožňuje nosit ochranný prostředek (zejména se jedná o hru na
dechový hudební nástroj, zpěv, popř. některé aktivity v tělesné výchově). V takovém případě je
ale nezbytné udržovat odstup od ostatních osob alespoň 1,5 m. Tato výjimka se vztahuje i na
neočkované pedagogy.
h. Předepsaná ochrana nosu a úst pro zaměstnance musí odpovídat ochraně třídy alespoň FFP2.
Předepsaná ochrana nosu a úst pro žáky musí odpovídat normě ČSN EN 14683 + AC.

i.

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest stanoví (nebo omezí) aktuálně platné
mimořádné opatření.

§5
Podezření na nákazu onemocněním covid-19
a. Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních onemocnění. Tuto povinnost škola
naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že oddělí dítě nebo mladistvého, kteří
vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistí pro ně dohled
fyzické osoby.
b. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění.
c. Pokud se u žáka v průběhu vyučování objeví příznaky, které by mohly svědčit o
onemocnění covid-19, tento žák si okamžitě nasadí ochranu dýchacích cest a neprodleně
se obrátí na kteréhokoli zaměstnance školy.
d. Pokud žák nebo jiná osoba se dozví nebo pojme podezření, že některá z osob ve škole
vykazuje příznaky onemocnění covid-19, neprodleně tuto skutečnost ohlásí kterémukoli
zaměstnanci školy.
e. Pokud kterýkoli zaměstnanec se dozví nebo pojme podezření, že některá z osob ve škole
vykazuje příznaky onemocnění covid-19, neprodleně tuto skutečnost ohlásí vedení školy.
Vedení školy pak organizuje další postup.
f. K příznakům onemocnění covid-19 mimo jiné patří:
- zvýšená teplota nebo horečka;
- respirační obtíže (kašel, rýma, dušnost);
- bolest v krku, bolest hlavy;
- bolesti svalů a kloubů;
- průjem, ztráta chuti a čichu;
- další obecně známé a lékařsky uznávané příznaky onemocnění covid-19.
g. V případě podezření na onemocnění covid-19 u nezletilého žáka bude tento žák izolován
v izolační místnosti, která je pro tento účel vhodně vybavena (dezinfekce, tekoucí voda, větrání,
viz §8 tohoto dokumentu). Okamžitě budou informováni zákonní zástupci. Žák zůstává
v izolační místnosti až do okamžiku, než si ho zákonní zástupci vyzvednou. Po celou dobu musí
mít žák i dohled nasazenu ochranu nosu a úst a dodržovat zvýšená hygienická opatření (větrání,
hygiena rukou, respirační hygiena).
h. V případě podezření na onemocnění covid-19 u zletilého žáka tento žák v co nejkratší době
opustí budovu školu. Po celou dobu musí mít žák nasazenu ochranu nosu a úst a dodržovat
zvýšená hygienická opatření (větrání, hygiena rukou, respirační hygiena).
i. Ve všech případech, kdy vzniklo u žáka podezření na onemocnění covid-19, je povinen
zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák bez zbytečného odkladu telefonicky
informovat praktického lékaře pro děti a dorost/praktického lékaře. Lékař rozhodne o
dalším postupu.
j. V případě podezření na onemocnění covid-19 u zaměstnance školy tento zaměstnanec
budovu školy bez zbytečného odkladu (tj. po informování vedení školy) opustí. Po celou dobu
musí mít nasazenu ochranu nosu a úst a dodržovat zvýšená hygienická opatření (větrání, hygiena
rukou, respirační hygiena).
k. Jestliže žák s příznaky, které by mohly nasvědčovat o onemocnění covid-19 a jež jsou projevem
chronického onemocnění (alergie), může do školy vstoupit pouze v případě, že prokáže, že
netrpí infekčním onemocněním. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost,
lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb).

§6
Testování žáků a zaměstnanců na onemocnění covid-19
a. Testování žáků a zaměstnanců na onemocnění covid-19 se řídí pokyny Ministerstva
zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Na základě těchto pokynů může
proběhnout i v jiných termínech a intervalech, než jak uvádí §6 tohoto dokumentu.
b. Testování v září 2021 proběhne neinvazivními antigenními testy. Testování proběhne 1., 6. a 9.
září 2021. Další termíny povinného testování žáků i zaměstnanců stanovila Vláda ČR na
8. listopadu 2021 a 15. listopadu 2021. Uplatní se všechna písmena tohoto paragrafu. Testování
se provede neinvazivními antigenními testy pro samoodběr (RAT). V žádném případě nemůže
v důsledku zavedení testování dojít k oslabení ostatních režimových opatření realizovaných ve
školách.
c. Pokud nebude žák v daný den přítomen, přihlásí se ihned po nástupu do školy svému třídnímu
učiteli, který testování zajistí.
d. Testování nepodstupují osoby, které:
- byly očkovány a po druhé dávce vakcíny (v případě dvoudávkového očkovacího schématu),
resp. po první dávce vakcíny (v případě jednodávkového očkovacího schématu), uplynulo
alespoň 14 dní, tuto skutečnost je nutno doložit;
- prodělaly onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního testu na covid-19 neuplynulo více
jak 180 dní; tuto skutečnost je nutno doložit lékařským potvrzením;
- které doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě, a to ne starší jak 24
hodin pro antigenní test a ne starší jak 72 hodin pro PCR test.
e. Pokud se žák testu nepodrobí, bude se moci účastnit prezenční výuky, ale:
- po celou dobu pobytu ve škole musí nosit ochranu dýchacích cest;
- nesmí zpívat, pokud nelze mezi ním a ostatními osobami udržovat odstup alespoň 2 m;
- nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, nesmí používat sprchy, pokud nelze mezi ním a
ostatními osobami udržovat odstup alespoň 2 m;
- převléká se s odstupem od ostatních osob;
- při konzumaci potravin (včetně nápojů) musí sedět v lavici nebo u stolu a dodržovat
rozestup od ostatních minimálně 1,5 m;
- používá speciálně vyčleněné hygienické zařízení, které je odděleno od testovaných žáků;,
je-li to možné;
- Pokud žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku dýchacích cest, nesmí
škola takovémuto žákovi umožnit přítomnost v budově školy. Žák ovšem není v takovémto
případě automaticky omluven.
- Pokud žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku dýchacích cest během
vyučování, tak zaměstnanec, který se o takovéto skutečnosti dozví, neprodleně informuje
vedení školy. Škola tohoto žáka, je-li nezletilý, izoluje od ostatních žáků do izolační
místnosti do doby, než si ho vyzvedne zákonný zástupce, popř. zletilému žáku znemožní
přítomnost ve škole. V takovémto případě žák není automaticky omluven.
f. Testování zaměstnanců:
- Škola není povinna poskytovat pro své zaměstnance testy.
- Zaměstnanci se testují ve stejných termínech a za stejných podmínek jako žáci (viz body a),
b) a c) §6 tohoto dokumentu).
- Pokud zaměstnanec nepředloží negativní test nebo se nepodrobí samotestu na místě, je
povinen nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu ve všech prostorech budovy nebo ve

venkovním prostoru, pokud nelze dodržet rozestup min. 1,5 m. Typ ochranného prostředku
k zakrytí nosu a úst je stanoven aktuálním opatřením Ministerstva zdravotnictví.

§7
Výsledky testování
a. Je-li výsledek antigenního testování pozitivní:
- nezletilý žák bude okamžitě izolován do izolační místnosti, bude poučen o chování a vyčká
příchodu zákonného zástupce, který si ho vyzvedne; zákonný zástupce bez zbytečného
odkladu informuje praktického lékaře pro děti a dorost;
- škola vydá pozitivně testované osobě nebo jejímu zákonnému zástupci potvrzení o
pozitivním výsledku testu;
- zletilý žák bude okamžitě izolován od ostatních, poučen o chování a hygienických
pravidlech a odejde domů; bez zbytečného odkladu informuje všeobecného praktického
lékaře;
- pozitivně testovaní žáci se musejí podrobit konfirmačnímu PCR testu a řídit se pokyny
svého praktického lékaře a hygienické stanice;
- stejné kroky pro izolaci se uplatní i pro žáky, kteří byli s pozitivně testovaným žákem
v kontaktu.
b. Žákovi, který byl v předcházejících dvou dnech v jedné třídě nebo skupině s pozitivní osobou,
se neumožňuje osobní přítomnost ve škole až do výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Toto
ustanovení se netýká očkovaných žáků, žáků, kteří prodělali onemocnění covid-19 a jsou
v ochranné lhůtě.
c. Elektronicky agregované údaje o provedeném testování žáka se předávají prostřednictvím
aplikace CovidFormsApp. Zodpovídá: zástupce ředitelky školy.
d. V případě potvrzeného pozitivního výsledku zašle škola místně příslušné krajské hygienické
stanici (KHS) seznam žáků, kteří byli v předcházejících 2 dnech v jedné třídě nebo skupině
s jiným žákem, který měl pozitivní výsledek, a jejich kontaktní údaje. Zodpovídá: zástupce
ředitelky školy. V případě, že se u žáka vyskytly příznaky onemocnění covid-19, poté škola
zašle KHS seznamy žáků, kteří byli ve 2 dnech před prvním projevem těchto příznaků v jedné
třídě nebo skupině s pozitivním žákem.
e. Veškeré údaje o testování žáků a o jeho výsledcích jsou přísně důvěrné. Agregované údaje
jsou anonymizované. Údaje o konkrétním žákovi se předávají pouze místně příslušné KHS, a
to v podobě: jméno a příjmení žáka, telefonní číslo, jméno a příjmení zákonného zástupce žáka,
adresa žáka a informace, zda je žák očkován, pokud je tato informace škole známa.
f. Zpracování těchto osobních údajů škola provádí na základě zákona o ochraně veřejného zdraví,
a tudíž není pro tyto údaje potřeba zajišťovat souhlas.

§8
Izolační místnost
a. Jako izolační místnost slouží učebna č. 15.
b. V případě izolace žáka se veškerá výuka z bloku E (3. patro) přesune do jiných prostor.
c. V případě, že je učebna č. 15 obsazena, využije se učebna 17, učebna 16, učebna 1 (v tomto
pořadí), popř. jiný vhodný prostor.
d. V okamžiku využití izolační místnosti je zakázáno používat toalety v bloku E (3. patro), a to
po dobu, kdy je izolovaná osoba v místnosti, až do okamžiku vydezinfikování prostor a
toalety.

§9
Praktické vyučování
a. Podmínky praktického vyučování stanovuje zařízení, kde praktické vyučování probíhá.

§10
Distanční výuka
a. Distanční výuka se poskytuje v případě, že to stanoví mimořádné opatření Ministerstva
zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo Vlády České republiky.
b. Distanční výuka se dále poskytuje v případě, že v důsledku nařízení karantény je znemožněna
osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků z jedné skupiny nebo třídy.
c. V ostatních případech nemá škola povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání
distančním způsobem a škola postupuje jako při běžné absenci. Podmínky dokládání absence a
jejího omlouvání stanoví školní řád.

§ 11
Co dělat v případě zjištění onemocnění covid-19
a. Je-li u žáka zjištěno onemocnění covid-19, musí zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého
žáka informovat školu bez zbytečného odkladu. K tomu slouží telefonní číslo 731 175 660.
Informaci stačí podat SMS zprávou („Jméno a příjmení, třída, pozitivní“). Škola se poté s žákem
spojí a získá potřebné informace (zajistí zástupce ředitelky školy).
b. Je-li u zaměstnance zjištěno onemocnění covid-19, musí zaměstnanec bez zbytečného odkladu
informovat svého nadřízeného.
c. Škola postupuje podle platného pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
(https://www.edu.cz/covid-19/dokumenty-a-odkazy-ke-covid-19-ve-skolstvi/) a dle platných
předpisů a nařízení.

§ 12
Novější předpisy
a. Pokud se některé ustanovení tohoto předpisu stane neplatným z důvodu novějšího předpisu,
nařízení nebo opatření, použije se ustanovení tohoto novějšího předpisu, nařízení nebo opatření.

§ 13
Kontaktní telefonní číslo pro hlášení covid-19 pozitivity
a. 731 175 660

Vypracoval: Mgr. Jiří Gajda, statutární zástupce ředitelky školy.

Frýdek-Místek 18. srpna 2021
Aktualizovaná verze ze dne 25. října 2021 a 1. listopadu 2021
Mgr. Jiří Gajda
statutární zástupce ředitelky školy
v zastoupení Mgr. Ludmily Pavlátové, ředitelky školy

Mgr. Ludmila Pavlátová
ředitelka školy

