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Směrnice pro provoz organizace vzhledem k Covid-19
Tato vnitřní směrnice upravuje provoz organizace Základní školy a Základní umělecké školy Jablonné
v Podještědí, příspěvkové organizace (dále jen „škola“) a upravuje a definuje poskytování vzdělávání
a školské služby (dále jen „výuka“) a stanovuje podmínky provozu a vnitřního režimu školy.

1. Základní hygienická pravidla
Všichni zaměstnanci i žáci školy jsou povinni dodržovat následující hygienická opatření:
-

Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.
Sociální distance.
Ochrana úst a nosu (roušky a respirátory, tj. dle aktuálního nařízení vlády) a řádná respirační
hygiena.

2. Obecná pravidla pro provoz školy vzhledem k Covid-19
- Pokud není stanoveno jinak a provoz školy probíhá v plném rozsahu podle rozvrhu a ŠVP,
vstupují žáci do budovy hlavním vchodem, kde při vstupu do budovy použijí dezinfekční
prostředek na dezinfekci rukou.
- Pokud škola koná vícedenní akci, mohou se jí žáci zúčastnit za předpokladu, že doloží doklad
o bezinfekčnosti.
- Povinností třídních učitelů je udržovat kontaktní údaje na žáky a jejich zákonné zástupce
aktuální. A žáci pravidelně (min. 1× za tři dny) sledují školní e-mailovou adresu a webové
stránky školy.
- Pokud žák nebo zaměstnanec školy onemocní, má povinnost nahlásit to vedení školy, aby
mohla být provedena náležitá opatření proti dalšímu šíření Covid-19.
- Pobyt jiných osob než žáků a zaměstnanců v budově školy je omezen a povolen pouze
v nutných případech a na objednání. Případné konzultace a třídní schůzky budou řešeny
telefonicky nebo online.
- Osoby s příznaky infekčního onemocnění mají do budovy školy vstup zakázán.
- Škola bude konat pouze takové aktivity, které jsou nezbytné k naplnění ŠVP a nedochází při
nich k vyšší koncentraci osob. Všechny kulturní a sportovní akce budou tedy omezeny,

případně zrušeny či přesunuty. Pro aktuálnost údajů vždy sledujte webové stránky školy a
Bakaláře.

3. Platná hygienická pravidla a úklid
- Při vstupu do školy, do hygienického zařízení a ve třídách jsou umístěny mechanické
dávkovače s dezinfekcí na ruce. Zaměstnanci a žáci školy jsou povinni je používat.
- Během výuky budou společné prostory pravidelně větrány, a to otevřením oken. Větrání
učeben a společných prostor se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávkách i
během vyučování.
- Všichni zaměstnanci i žáci školy si během výuky musí pravidelně mýt ruce a osoušet je
jednorázovými papírovými ubrousky nebo elektronickými osoušeči rukou.
- Úklid prostor školy probíhá několikrát denně a vyprazdňování odpadkových košů je
prováděno minimálně jednodenně.
- Každý den je prováděn důkladný úklid všech místností, ve kterých se zaměstnanci a žáci
zdržují. Povrchy ploch jsou pravidelně dezinfikovány. Dezinfikovány jsou také předměty,
které používá více lidí, např. kliky dveří, spínače světel, klávesnice a myši u školních počítačů,
baterie u umyvadel, splachovadla a tlačítka u zásobníků mýdel a dezinfekcí.

4. Opatření školy v případě podezření na výskyt Covid-19
- V případě výskytu podezření na nákazu Covid-19 je nutné kontaktovat praktického lékaře
osoby. Osoba s podezřením na Covid-19 pobývá v izolaci ve vyčleněné místnosti až do by, než
si ji vyzvedne zákonný zástupce nebo rodinný příslušník.
- Žáci, kteří cítí příznaky nákazy, zůstanou doma a řádně se omluví z výuky.
- Pokud se nákaza objeví u zaměstnance školy, okamžitě opustí budovy školy s dodržením
všech hygienických opatření.
- Pokud žák nebo zaměstnanec školy vykazuje přetrvávající příznaky infekčního onemocnění,
které jsou způsobeny chronickým onemocněním, včetně alergií, je mu umožněn vstup do
budovy, ale musí se prokázat, že trpí uvedeným chronickým onemocněním.

5. Výskyt onemocnění Covid-19 u žáka nebo zaměstnance školy
- Pravidla stanoví vždy příslušná Krajská hygienická stanice po ohlášení případu výskytu
nemoci.
- Pravidla pro distanční výuku jsou stanovena ve školském zákoně 561/2004 Sb. a ve školním
řádu.
- Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. Učitelé jsou povinni přizpůsobit distanční
vzdělávání žákům, a to s ohledem na jejich zdatnosti a informativní vybavenost.
- Pokud bude karanténa nařízena zaměstnanci, je možné, aby vykonával distanční výuku nebo
bude jeho výuka suplována.

6. Závěrečná ustanovení
- Organizace a hygienická pravidla se řídí pravidly provozu pracovišť (školní družina, školní
jídelna apod.). Žáci jsou vždy předem seznámeni s pravidly konkrétního pracoviště.

-

V případě zavedení distanční výuky používá škola dostupné a vyzkoušené prostředky, se
kterými předem žáky, popř. zákonné zástupce seznámí.

V Jablonném v Podještědí dne 6. 4. 2021

Mgr. Petr Kopřiva, ředitel školy

