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Provoz školy a základní hygienická pravidla pro žáky, pracovníky školy, zákonné zástupce 
a návštěvníky školy v souvislosti s výskytem viru COVID 19 platná od 24. 09. 2020 

 

 

1. Základní pravidla ochrany zdraví 
 

- Po vstupu do budovy školy provede každý důslednou dezinfekci rukou. Hygienu rukou 
následně dodržuje po celou dobu svého pobytu ve škole. (Doporučen je vlastní malý 
ručník a papírové kapesníky). 

- Učebny jsou větrány opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací 
hodiny. Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně. 

- Je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit, 
následně si umýt ruce. 

- Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Zákaz vstupu 
do školy mají osoby se zvýšenou teplotou. Nemocného žáka, který má teplotu, nesmějí 
rodiče poslat do školy. 

- Jestliže žák školy trpí chronickým nebo alergickým onemocněním, které má stejné 
příznaky jako infekční onemocnění, prokáže tuto skutečnost potvrzením od lékaře. 

- Žákovi, u kterého se během vyučování objeví příznaky virového onemocnění, je 
neprodleně poskytnuta rouška a je umístěn do izolační místnosti, kde je pod dohledem 
pracovníka školy do doby, než si ho vyzvednou zákonní zástupci nebo jimi pověřená 
osoba. Žák, u kterého se projeví v průběhu dne příznaky virového onemocnění, tuto 
skutečnost oznámí neprodleně svému třídnímu učiteli/vyučujícímu v dané hodině a ten 
předá informaci v kanceláři školy. 

- Zákonný zástupce je povinen zajistit co nejrychlejší odchod nemocného žáka ze školy a 
je nezbytné, aby telefonicky kontaktoval praktického lékaře, který rozhodne o dalším 
postupu. 

- Pokud je u žáka zjištěno virové onemocnění, oznámí zákonný zástupce tuto skutečnost 
neprodleně v kanceláři školy, tel. 581 334 011 nebo 725 073 501, popř. na emailové 
adrese sps@sps-prerov.cz Škola kontaktuje KHS, která stanoví další opatření. 

- Pro cizí osoby je vstup do školy omezen. 
- V případě potřeby si zákonní zástupci domlouvají předem telefonické schůzky s 

pedagogickými pracovníky. Místo jednání určí pracovník školy. 
- Bez předchozí domluvy je vstup do budovy osobám, které nejsou žáky nebo zaměstnanci 

školy, omezen. U pořádání hromadných akcí si škola vyhrazuje právo stanovit 
hygienická opatření podle aktuální situace. 

 

 
2. Výuka 
 
V případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádným opatřením KHS nebo opatřením MZd 
znemožněna osobní přítomnost žáků ve škole, mohou nastat následující situace: 
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PREZENČNÍ VÝUKA  
V případě, že se opatření nebo karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí 
50 % žáků konkrétní třídy či skupiny, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným 
způsobem. Škola poskytuje chybějícím žákům studijní podporu na dálku. Žáci jsou povinni 
zapojit se do této formy výuky dle svých možností. 
 

SMÍŠENÁ VÝUKA  
V případě, že se onemocnění nebo karanténa týká více jak 50 % žáků konkrétní třídy, je škola 
povinna vzdělávat distančním způsobem žáky, kterým je zakázána účast na prezenční výuce. 
Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání. Distanční způsob vzdělávání musí vždy 
respektovat aktuální zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních žáků. 
  
DISTANČNÍ VÝUKA  
Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným 
opatřením MZd zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné celé třídy, škola poskytuje 
pro tyto třídy vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní skupiny třídy se vzdělávají 
prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech žáků, přechází na distanční výuku 
celá škola. Distanční výuka probíhá prostřednictvím Google učeben (Google Meet, materiály, 
úkoly, kvízy). 
 
 
 
 
 
 
V Přerově dne 24. 9. 2020      PhDr. Hana Vyhlídalová 
          ředitelka školy 


