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Na provoz škol a školských zaŕízeníse i nadále vztahuje manuál Provoz škol o školských zqřízení ve školnĺmroce
2020/2021 vzhledem ke covid-79 (https://bit.lyl3lrlPEU, dále jen ,,Manuál"), Metodika pro vzdělóvónĺ distančnĺm
zpŮsobem (https://bit'ly/3eUn2V5ll a Metodika Ministerstva zdravotnictvĺ pro nořizovónĺ karantény ve školóch (https://
bit.lyl36ili3w),
- v délce alespoň 5 minut během
přestávek a zároveň jednou uprostřed kaŽdé vyučovacíhodiny (viz vliv cĺrkuloce vzduchu tlttps://bit.ly/3pl4JwY),

Z epidemiologického pohledu je zásadnÍ zejména pravĺdelnévětránívnitřních prostor

Pravidla nošenÍochrany úst a nosuljsou stanovena

u

jednotlivých druhr] ško| a školských služeb'

V případě konkrétnĺchmimořádných situacíspojených s onemocněním covid-19 je škola či školskézařízenívždypovinna
postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHs) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření

vyhlášená pro dané územípřÍslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví (čĺvládou ve formě krizových
opatření)'

V případě, že se ředitel školy dozvío výskytu onemocněnícovid-l9 u zaměstnance školy nebo žáka, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětía mladĺstvých místně příslušnéKHS. Seznam kontaktů je
uveden v manuálu Provoz škol a školských zařĺzeníve školnímroce 2020/2027 vzhledem ke covid-Í9, popřípadě na
webových stránkách KHS'

žáka. o organĺzaci konzultací rozhoduje ředitel školy
s ohledem na vzdělávací potřeby žáka'

Provoz mateřských škol

o Provoz mateřských škol (včetně mateřských škol a tříd

.

zřízených podle 5 16 odst' 9 školského zákona) je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel
podle Manuálu.

o Prezenčnívýuka probíhá v homogenních skupinách

(koĺektĺvyjednotlĺvých tříd se neslučují, anĺ jinak neprolínají)'Doporučuje se organizovat přÍchod, odchod
a pohyb žákůve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu

Děti a pedagogičtípracovnícĺnemají povinnost nosit

roušky. ostatnÍ zaměstnanci a dalšÍ osoby pohybující se
ve škole majÍpovĺnnostnosit roušky po celou dobu pobytu ve škole'
Provoz základních škol

o Je povolena osobnÍ přÍtomnost:
. žákůzařazených do přípravné třídy základní školy,
. žáků1. a 2, ročníkůzákladních škol,
. žákůvyššíchročníkrjprvního stupně základních škol
za předpokladu, že jsou ve školnímroce 2o2o/2o27
zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2' ročníku
(tzv. malotřídní škola),

. žákůškol zřízených při zařízenÍch pro výkon ústavní
výchovy nebo ochranné výchovy

mezi žáky z různých tříd'

.

Żáci a zaměstnanci školy (i dalšíosoby pohybující se ve
škole) mají povĺnnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

o Je zakázán zpěv a sportovnÍ činnosti při vzdělávánÍ.
o Za podmínky zachovánĺ homogenity skupiny je možné

.
o

o Je umožněn provoz školníhoklubu při základních školách
při zdravotnickém zařízení'

o Činnost škol a školských zaŕízeníurčených podle

a

. žákůškol zřízených při zdravotnĺckých zařízeních.
dis-

tančnímzpůsobem'

o Jsou umožněny prezenčníindividuální konzultace ve
škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogĺcký pracovnÍk), u kterých můŽe být přítomen zákonný zástupce

us-

nesení vlády č. 1L09 pokračuje i nadále'

Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenčnívýuka'

o Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání

realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách
ĺ mimo areálškoly.
Doporučuje se během dne zařadit pobyt žákůna čerstvém vzduchu podle možnostíškoly.
za dodržení podmínky homogenity skupiny žákůjedné
třídy je umožněn provoz školnídružiny.

Provoz speciálních škol

.

Je povolena osobní přítomnost:
. žákůzákladních škol a tříd zřízenÝch podle s ].6 odst
9 školského zákona,

prostředky, které bránĺ šířeníkapének
1 za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v ce|ém materlálu považuje neJenom rouška, ale l ústenka, šátek, šál nebo Jiné
(dále jen ,,rouška"},
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. žákůpřípravného stupně základní školy speciální
a

. žákůoborů vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá.

o

o Prezenčnívýuka probíhá v homogenních

skupinách
(kolektĺvy jednotlivých tříd se neslučují, ani jĺnak nepro-

.

línají).

Żáci a pedagogičtípracovníci nemají povinnost nosit

o

roušky.

o Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné

mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve
školskémporadenském zaŕízení'
Prezenčníčinnost školních klubů (s výjimkou školních

klubů při školách zřízených podle $ 16 odst. 9 školského zákona a při základních školách při zdravot_
nických zařízeních) a středisek volného času (dúm dětí
a mládeže a stanice zájmových čĺnností)jezakázána.
Provoz školských výchovných a ubytovacích zařízeních
(domov mládeže, internát)je upraven tak, že je zakázáno

poskytovat ubytování žákům škol a studentům vyšších
odborných škol, kteří mají na územíČeskérepubliky jiné

realizovat vzdělávací činnostĺve venkovnÍch prostorách
i mimo areálškoly nebo škoĺskéhozařÍzení.

bydliště, s výjimkou:

. žákůa studentri, jimž byĺa vládou uložena pracovnÍ

o Za dodrženípodmínky homogenity skupiny žákůjedné
třídy je umožněn provoz školnídružĺnya školníhoklubu'

.

Provoz středních škol, konzervatoří a vyššíchodborných
škol

.

povinnost podle krizového zákona,

žá ků a stu

a

dentů, kteří se ú častn Í pra ktĺckéhovyučová n í

praktĺcképřípravy ve zdravotnĺckých zařÍzeních

a zařízeních sociálních služeb,
a

Výuka na středních školách, konzervatořích a vyšších

. žákůškol/třídzřízených podle 5 16 odst. 9 školského
zákona (včetně žákůoborů vzdělání Praktická škola

o Jsou umožněny prezenčníĺndivĺduální
konzultace (vždy
pouze jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník). o organĺzacĺkonzultací rozhoduje ředitel školy

. Žácĺ/studentĺ i zaměstnanci školskéhozařízení mají
povĺnnost nosit roušky ve společných prostorách

odborných školách probíhá distančnímzpůsobem.

o

jednoletá a Praktická škola dvouletá).

zaŕízení.

s ohledem na vzdělávací potřeby žáka/studenta'

Prezenční výuka je povolena pouze u:
. škol zřízených přĺ zařízeních pro výkon ústavnívýchovy nebo ochranné výchovy,
. škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti

ŠkolnístravovánÍ

o Zařízení školníhostravování jsou v provozu.

a

. praktĺckého vyučovánía praktické přÍpravy

žáků

a studentů zdravotnických oborů Ve zdravotnĺckých

o

.

o

zaŕízenícha zaŕízenich sociálních služeb.

osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup
minĺmálně 2 metry),
. ve školníjídelně nemůžebýt současně více osob, než
je míst k sezení,

. udržovat maximální možný rozestup mezĺ žáky

z rŮzných tříd,
. ve školníjídelně se mohou prezenčně stravovat pouze
žáci v prezenčnívýuce a zaměstnanci školy přítomní
na pracovištĺ. ostatní žácĺ,zaměstnanci školy a cizí

Výuka žákůjazykových škol s právem státní jazvkové
zkoušky probíhá distančně'

.

Při provozu školníhostravováníje nezbytné dodržet:
. rozestupy 1,5 metru mezijed,notlivýmĺ stoly,

u jednoho stolu je omezen na
(jedná_li
4 osoby
se o dlouhý stůl, lze u něj usadĺt více

Žáci a zaměstnanci školy (i dalšíosoby pohybujícíse ve
škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

o Státníjazykové zkoušky se nemohou

nesloužípro veřejnost'

. maximální počet osob

Jezakázán zpěv a sportovní čĺnnostipřĺ vzdělávánĺ'

Provoz ostatních škol

.

Provoz

se řídípravidly pro provoz stravovacích služeb, které

konat.

Výuka žákůzákladních uměleckých škol probíhá distančnímzpůsobem.

Provoz vybraných školských zařÍzent

o lndividuálnípráce s klientem ve školských poradenských
zařízeních je i nadále realizována bez omezení v souladu s hygienĺckými opatřeními. Klienti i zaměstnanci

.
.

strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem).
Žáci majív době povinné distančnívýuky nárok na doto-

vaný oběd.

Żáci

ĺ zaměstnanci školy mají povĺnnost v prostorách

ško|ní jídelny nosit roušky, s výjĺmkou doby konzumace
stravy.
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