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Provozně hygienická pravidla Covid 19 – zahájení a průběh školního roku 2020/2021 

Na základě doporučujících ustanovení aktualizovaného manuálu MŠMT, dále zrušení mimořádných opatření krajské 

hygienické stanice MSL kraje v Ostravě ke dni 31.8.; 23:59 hodin a především společného postupu vedení obou škol, které 

jsou ve využívaných školních budovách  /SŠINFOTECH i SŠŘ/, rozhodl ředitel SŠINFOTECH o níže publikovaných pravidlech 

provozu školy od 1. 9. 2020. 
 

A. Provozně hygienická pravidla a opatření 
1) Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.  
2) Od studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti ani žádný jiný doklad  
3) Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí/žáků/studentů do budovy školy a pohybu osob 

před budovou školy.  
4) V budově budou, ve spolupráci se státní školou a úklidovou firmou, zajištěny některá proveditelná a reálná hygienická 

opatření, která vycházejí z hygienického manuálu MŠMT a standardu úklidu. Tyto budou mít pro studenty doporučující 
charakter, a pedagogové s nimi studenty budou seznamovat v rámci vstupních školení  na začátku školního roku a motivovat 
je k jejich dodržování.  

5) Pobyt zákonných zástupců studentů a dalších osob uvnitř budovy školy není omezen, a to při plném dodržování provozních 
pravidel vlastníka objektu /SŠŘ/a respektování doporučujících hygienických standardů. Vstup rodičů do prostor je na vašem 
rozhodnutí. Při vstupu se hlaste na hlavní recepci/vrátnici/a postupujte do 3. poschodí.            Do prostor chodeb, kde se 
nachází učebny, ani do samotných tříd, nevstupujte! Pokud potřebujete vyřídit potvrzení, směřujte do prostoru sekretariátu 
/3. poschodí vpravo, kancelář č. 312/. Tento prostor jsme vyčlenili jako zónu pro všechny cizí příchozí. Zde také obdržíte 
všechny potřebné informace, potvrzení a tady vám také budeme plně k dispozici. V případě zájmu se můžete také předem 
telefonicky ohlásit na sekretariátu nebo u ředitele s tím, co budete potřebovat. V budově školy se zdržujte jen po nezbytně 
nutnou dobu a při odchodu z budovy informujte o tomto pracovníka recepce školy. 

6) Žádnému studentovi ani zaměstnanci školy není zakázáno používat roušku nebo jiné ochranné prostředky kdekoli ve škole.  
7) Škola ve spolupráci s pronajímatelem a úklidovou firmou zabezpečuje do odvolání zvýšený, proveditelný hygienicko úklidový 

standard.  
8) Častější úklid vstupních prostor a desinfekce vstupních prostor, chodeb, madel a klik tříd. /odpovídá úklidová firma/. Umístění 

desinfekčních prostředků do hlavních částí školní budovy /škola/ 
9) Zvýšená hygienická opatření v sociálních prostorách školy /odpovídá úklidová firma/ 
10) Úklid a opakovaná desinfekce šatnových prostor /odpovídá obsluha šaten/ 
11) Zvýšené větrání prostor všech učeben i chodeb /odpovídají příslušní vyučující a služby/ 
12) V prostorách školy je vyhrazena izolační místnost, která je větratelná, vybavená studenou i teplou vodou – hosp. místnost 3. 

poschodí. /v gesci sekretariátu školy/ 
13) V případě, že jste v poslední době /21 dní/ před 1. 9. prodělali covid nebo karanténu s tímto spojenou a již jste v pořádku 

/negativní/ informujte o tomto do 3 dnů od zahájení školního roku osobně nebo telefonicky TU.  
14) Pokud jevíte příznaky jakékoli infekce, nechoďte do školy. Spojte se prioritně s praktickým lékařem nebo KHS a posléze 

informujte TU. 
15) Základní kontaktní osobou pro případ informaci o nemoci, podezření na příznaky ve škole je TU, asistentka ŘŠ, případně ZŘŠ 

/595 172 000, 595 172 002/ 
16) V případě, že dojde k vyhlášení lokálních, částečných nebo plošných opatření, včetně karantény, budou výše uvedená 

příslušná pravidla /body 1. až 14. / upravena odpovídajícím způsobem. To platí jak negativním, tak i pozitivním směrem. 
 

B. Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy covid-19  
1) Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o 

ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny 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).  

2) 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: 

3) Škola není povinna poskytovat zaměstnancům roušky mající charakter osobních ochranných pomůcek, a to ani v případě 
plošného nařízení jejich užívání – uvedené neplatí, pokud zaměstnanec vykonává dohled nad osobou v izolaci či v případě 
úklidu těchto prostor. 

4) Postup školy: 

 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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 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,  

 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.  

 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.  

 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. Prostor izolace musí být dobře udržovatelný a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný oknem. Je 
ideální, pokud je tento prostor vybavený umyvadlem na mytí rukou s přívodem tekoucí teplé a studené pitné vody, včetně 
vybavení mýdlem v dávkovači, zásobníkem na jednorázové ručníky a dezinfekcí na ruce. Prostor nesmí být průchozí do 
jiné využívané místnosti, která je mimo izolační režim. I V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole 
škola sama KHS nekontaktuje. /místnost viz bod A12.; A15/ 

 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.  

 Dítěti/žákovi/studentovi (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 
 

C. Výskyt onemocnění covid-19 u žáka  

1) Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí epidemiologické šetření a 
sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních. V případě, že se ředitel školy dozví 
o výskytu onemocnění covid-19 dříve, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny 
dětí a mladistvých místně příslušné KHS. Seznam kontaktů je uveden na webových stránkách KHS. 

2) Pokud u dítěte/žáka/studenta přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo 
chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost (u zaměstnanců školy lékař 
v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb). 

3) 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 
dětí/žáků/studentů ve třídě, způsob školního stravování, pobyt ve školní družině, v zájmových kroužcích, sportovní 
aktivity, způsob dopravy do školy a především místní epidemiologickou situaci. I Škola neprodleně informuje o 
vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání 
děti/žáky/studenty, zákonné zástupce nezletilých dětí/žáků/studentů a svého zřizovatele.  

4)  

D. Důležité kontakty 

1) KHS Moravskoslezského kraje: michaela.pavelkova@khsova.cz       +420 595 138 111 

2) Sekretariát školy, Helena Mádrová skola@ssinfotech.cz     595 172 000    

3) Ředitel školy, Mgr. Radan Nachmilner, reditel@ssinfotech.cz,           777 900 010 

4) ZŘ Dr. Karla Javorková, javorkova@ssinfotech.cz     595 172 002 

5) Zdravotník školy, koordinace, Mgr. Gabriela Olšáková, olsakova@ssinfotech.cz,  595 172 005 
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