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Interní pokyn ředitele školy k provozu školy a školského 
poradenského zařízení v roce 2020/21 

 
Tento pokyn byl zpracován na základě manuálu „Provoz škol a školských zařízení ve 
školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19“ (dále jen Manuál)  a dalších 
aktuálních informací . 
 
1. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni sledovat aktuální informace MZd a MŠMT 
k opatřením vyplývajících z epidemiologické situace COVID – 19. 
 
2. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni respektovat a řídit se při své práci pokyny 
k dodržování základních hygienických pravidel stanovených ministerstvem 
zdravotnictví a doporučeními k provozu škol (viz. Manuál) a směrnice ŘŠ. 
 
3. Činnost a provoz školy bude ve školním roce 2020/21 probíhat v souladu 
s aktuálními školskými právními předpisy, bez omezení.  
 
4. V případě podezření na výskyt nákazy COVID-19 , či výskytu onemocnění COVID-
19 u žáka nebo zaměstnance školy, jsou všichni (zaměstnanci školy, žáci i zákonní 
zástupci) povinni postupovat podle pokynů v Manuálu a v interní směrnici ŘŠ. 
 
5. Při zahájení školního roku třídní učitelé aktualizují kontakty na všechny účastníky 
vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců dětí a žáků. Kontakty na 
zaměstnance školy (telefonní čísla a e-maily) aktualizuje vedení školy. 
 
6. Třídní učitelé informují písemně zákonné zástupce dětí a žáků o stanovených 
hygienických a protiepidemických pravidlech. Vedení školy o těchto pravidlech 
informuje na poradě všechny zaměstnance školy, ti stvrzují svým podpisem, že byli 
náležitě poučeni. 
 
7. Všichni zaměstnanci školy jsou na poradě také seznámeni se systémem sdílení 
informací. Aktuální oznámení budou zveřejňována na hlavní nástěnce ve sborovně 
školy.  
 
8. Třídní učitelé průběžně dětem/žákům zdůrazňují zásady osobní a respirační 
hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten 
neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce. Zaměstnancům aktuální informace 
sděluje vedení školy. 
  
9. Je nutné dodržovat zásadu, že osoby s příznaky infekčního onemocnění 
nemohou do budovy školy vstoupit.  Zodpovědnost za dodržování této zásady 
mají všichni zaměstnanci školy!!! 

 



10. Pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy škol                      
a školských zařízení je omezen, pokud to lze. V opačném případě bude vyčleněna 
zóna pro všechny cizí příchozí osoby s nastavením příslušných protiepidemických 
opatření podle pravidel vyplývajících ze semaforu.    
 
11. Při sestavování ročního plánu školy a plánu aktivit je nezbytné zvážit nutnost 
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) a pokud možno takové aktivity nekonat. Konání těchto aktivit 
nicméně není obecně zakázáno; s přihlédnutím k výše uvedenému je možné 
organizovat školní výlety, školy v přírodě, adaptační pobyty apod. (v závislosti na 
aktuální epidemiologické situaci podle „semaforu“ MZd; přičemž epidemiologická 
situace v době plánování (objednání) akce může být rozdílná s epidemiologickou 
situací v době konání akce). 
 
12. Při sestavování harmonogramu akcí v ročním plánu se bude zvažovat možnost 
přesunutí soutěží a přehlídek až na jarní měsíce roku 2021 a přizpůsobit jejich 
organizaci aktuální epidemiologické situaci. Soutěže, které nevyžadují zvýšený 
sociální kontakt (korespondenční, on-line), mohou probíhat standardně. 
 
13. Vedení školy vyhodnotí a zváží nutnost a organizaci přesouvání dětí/žáků mezi 
učebnami a v dalších prostorách školy s cílem snížení rizika nákazy covid-19.  
 
14. Pokud to bude možné, bude minimalizován kontakt mezi žáky 1. a 2.stupně, a to 
s ohledem na způsob organizace výuky (dělení tříd do skupin, střídání učeben                  
a pedagogů apod.).    
 
15. Aktivity jiných subjektů, které jsou organizovány v prostorách školy a nesouvisí se 
vzdělávacím procesem (naplňováním ŠVP), budou organizovány tak, aby byl 
minimalizován kontakt účastníků aktivit realizovaných těmito subjekty s dětmi/žáky 
školy a zaměstnanci školy. Při střídání provozů je třeba zajistit řádné provětrání, úklid 
a dezinfekci všech užívaných prostor.  
 
 
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-
19 je povinností všech postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna 
aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS 
nebo plošně MZd. 
 
 
 
V Kyjově 26.8.2020     
 
 
 
                                                                                              
                                                                                  ___________________________ 
                                                                                                      PaedDr. Petr Petráš 
                                                                                                          ředitel školy 
 


