VII.

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU
Krizový plán Základní školy a mateřské školy Štíty, okres Šumperk
Krizový plán COVID – 19

Krizový plán vychází z materiálu MŠMT: SOUBOR DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ
ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19 PROVOZ A TESTOVÁNÍ
(DÁLE TAKÉ „MANUÁL“) vydaný dne 17.8.2021 a je v souladu se základními hygienickými pravidly
stanovenými ministerstvem zdravotnictví:
- dodržování zásad osobní a provozní hygieny,
- skupinová izolace, event. sociální distance,
- ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti na aktuálních
protiepidemických opatřeních
- opakovaná edukace dětí, žáků, zákonných zástupců i zaměstnanců školy
Součástí Krizového plánu jsou povinnosti dětí/žáků, pedagogických i nepedagogických zaměstnanců
MŠ a ZŠ Štíty a zákonných zástupců žáků, které směřují k prevenci a snížení rizika nákazy COVID-19.
Všichni výše zmínění budou podrobně seznámeni s daným Krizovým plánem.
Žáci budou seznámeni s Krizovým plánem v třídnických hodinách v prvních dnech školního roku
třídními učiteli a v ETK bude proveden zápis ohledně seznámení žáků s Krizovým plánem jako přílohou
Školního řádu. Chybějící žáci budou seznámeni po opětovném příchodu do školy a bude proveden zápis
do ETK. Zaměstnanci školy na pedagogické poradě ředitelkou školy dne 31.8.2021 a podepíší dané
seznámení s Krizovým plánem školy. Zákonní zástupci žáků formou přílohy Školního řádu a stvrdí svým
podpisem seznámení se Školním řádem a Krizovým plánem školy. Krizový plán bude umístěn
v elektronické podobě na webových stránkách školy: www.zsstity.cz, na elektronickém informačním
panelu AMOS ve vestibulu školy, v elektronické podobě také na tzv. PC - Skladiště - vyhraněná část
disku na serveru ve škole – Školní rok 2021/2022 – Informace ředitelky školy - Dokumenty a v tištěné
podobě v kanceláři ředitelky školy.
POVINNOSTI DĚTÍ MŠ / ŽÁKŮ ZŠ:
-

dodržování základních hygienických pravidel (po vstupu do oddělení/třídy si vydezinfikovat ruce
- důkladně 20 až 30 sekund umýt ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provést
dezinfekci rukou, a následně dodržovat hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole,
na toaletách si umýt důkladně ruce mýdlem a použít jednorázové papírové ručníky, použité
papírové ručníky vyhodit do koše, vydezinfikovat si ruce při vstupu do školní jídelny),

-

klást důraz na zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do
jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit do koše a následně si umýt ruce,

-

zdržovat se ve třídě o přestávkách, na chodbě minimalizovat sociální kontakt s žáky z jiných
oddělení, tříd a ročníků,

-

zdržovat se v budově školy jen v době spojené s výukou či zájmovou činností,

-

používat pouze vlastní lahev k pití, kapesník a další osobní věci či školní pomůcky, včetně
sportovního oblečení a obuvi do TV,

-

řídit se doporučeními či nařízeními, o kterých budou informováni vedoucí učitelkou MŠ / třídními
učiteli v případě změny lokálního vývoje epidemiologické situace

POVINNOSTI PEDAGOGICKÝCH ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY:
-

aktualizovat telefonické i e-mailové kontakty na zákonné zástupce dětí a žáků

-

dodržovat základní hygienická pravidla (pravidelná dezinfekce rukou aj.),

-

klást důraz na 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,

-

během vykonávání dohledů minimalizovat sociální kontakt žáků z různých tříd a ročníků,

-

věnovat zvýšenou míru pozornosti příznakům 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.) u dětí MŠ a žáků ZŠ a při objevení daných příznaků informovat vedení
školy a zákonného zástupce dítěte/žáka, který telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který
rozhodne o dalším postupu. Postup pedagogů při objevení příznaků infekčního onemocnění:

-

-

-

-

příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy – dítě/žák není vpuštěn do budovy školy; v
případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
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 ve škole; neprodleně dojde k
poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti (MŠ – místnost pro
nepedagogické zaměstnance, ZŠ – kabinet učebnic) 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 opustí v nejkratším možném čase budovu školy.
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 pedagogem školy,

opustit v nejkratším možném čase budovu školy s použitím roušky a dodržením dalších obecně
známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem, pokud se u pedagoga
školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19),

-

prokázat se písemným lékařským potvrzení v případě, že pedagog má příznaky infekčního
onemocnění, ale jedná se o projev chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění
(rýma, kašel), ale nejedná se o žádné infekční onemocnění,

-

při nutné osobní komunikaci se zákonnými zástupci dětí/žáků využívat konzultační dny a předem
domluvené schůzky, upřednostňovat komunikaci elektronickou, při osobní komunikaci používat
roušku či jiné krytí úst a nosu.

POVINNOSTI NEPEDAGOGICKÝCH ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY:

-

dodržovat základní hygienická pravidla (pravidelná dezinfekce rukou aj.),

-

klást důraz na 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,

-

opustit v nejkratším možném čase budovu školy s použitím roušky a dodržením
dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem, pokud se
u nepedagoga školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19),

-

prokázat se písemným lékařským potvrzení v případě, že nepedagog má příznaky infekčního
onemocnění, ale jedná se o projev chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění
(rýma, kašel), ale nejedná se o žádné infekční onemocnění,

-

věnovat zvýšenou míru pozornosti příznakům 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.) u dětí MŠ a žáků ZŠ a při objevení daných příznaků informovat vedení
školy nebo třídního učitele žáka,

-

dodržovat HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU:

-

U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/oddělení/hygienickém zařízení, u tělocvičny jsou k
dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou
a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou
dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.
Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných
prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Pokud je nutné použít nucenou ventilaci, je
zajištěna její funkčnost a dostatečný výkon. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně
o přestávce i během vyučovací hodiny.
Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – nejlépe ručníky na jedno použití, případně osoušeči rukou; v
mateřské škole lze používat také textilní ručníky.
Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem dětí/žáků/studentů do školy, po zahájení
vyučování a po odchodu dětí/žáků/studentů ze školy po skončení vyučování.
Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.
Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti/žáci/studenti a zaměstnanci školy
pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku,
koberce se vysávají.
Je kladen důraz na dezinfekci (provádět ji podle konkrétních podmínek několikrát denně) povrchů nebo
předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši,
baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce). Nutné je vyhnout se
alergenním prostředkům.
Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a
předmětů.
Škola výslovně určí, kdo, kdy, kde, co a čím bude čistit a dezinfikovat. Přípravky je nezbytné používat
podle pokynů výrobce uvedené na etiketě (vhodnost pro povrch, typ působení, způsob aplikace,
koncentrace, kontaktní čas atd.).
Škola zajistí praní prádla při dostatečně vysokých teplotách nad 60 °C. Z důvodu minimalizace šíření viru
vzduchem se použité prádlo neprotřepává, jeho třídění se provádí ve vyčleněné místnosti. Škola používá
vhodné transportní obaly, které zabraňují kontaminaci okolí nečistotami. Obaly musí být vhodné k praní
nebo omyvatelné a dezinfikovatelné nebo na jedno použití. Použité prádlo (lůžkoviny, ručníky apod.) škola
skladuje v obalech ve vyčleněném prostoru. Nelze společně skladovat čisté a použité prádlo.

-

-

-

-

-

-

-

Školní jídelna musí respektovat zásady správné výrobní a hygienické praxe. Je důležité, aby se zajistilo
mytí nádobí při dostatečně vysokých teplotách (mycí proces min. 60 °C). Při ručním mytí je nutné zajistit
finální oplach vodou o teplotě min. 85 °C.

-

Školní stravování se může poskytovat za níže uvedených doporučení, pokud nestanoví KHS
nebo MZd jinak:

-

v rámci možností školy zajistit oddělení či co nejmenší kontakt různých skupin (např. rozložit
vydávání obědů v delším čase, je-li to možné, nebo vytvořit v jídelně sektory oddělující jednotlivé
třídy),

-

hygiena a úklid podle pravidel stanovených výše. Důraz na nutnost mytí (případně dezinfekci)
rukou před odebráním stravy,

-

neumožnit samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání
samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty),

-

personál školní kuchyně má při vydávání školních pokrmů nasazeny ochranné prostředky
dýchacích cest, pokud to aktuálně platné mimořádné opatření MZd stanovuje,

-

cizí strávníci a děti/žáci strávníci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, musí mít pro
konzumaci vyčleněný samostatný čas nebo oddělený prostor a po ukončení stravování musí být
stoly a židle očištěny a dezinfikovány. Pro výdej stravy cizím strávníkům je nutné nastavit
pravidla pro manipulaci s doneseným nádobím tak, aby nebyl ohrožen zdravotně nezávadný
provoz školní jídelny,

-

vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a
třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor školní jídelny
vstupovat nemocná osoba. Strávníci musí být usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5
metru, s výjimkou strávníků sedících u jednoho stolu, u jednoho stolu sedí nejvýše 6 strávníků,
jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více strávníků tak, že mezi skupinami nejvýše 6
strávnících, je rozestup alespoň 1,5 metru; provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech
provozovny více strávníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro strávníky,

-

Děti a žáci (případně zaměstnanci), kteří se nepodrobní testování a současně se na ně nevztahuje
žádná z výjimek (tj. děti, žáci a zaměstnanci, kteří jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole
nosit respirátor/roušku), jsou povinni při konzumaci stravy a nápojů dodržovat odstup od ostatních
osob (tedy těch, kteří se testují, mají ukončené očkovaní, jsou po prodělání nemoci, případně
nemohou vůbec nosit respirátor/roušku) nejméně 1,5 m,

POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DĚTÍ/ŽÁKŮ:
-

důsledně sledovat zdravotní stav svých dětí a svůj vlastní zdravotní stav a v případě výskytu
příznaků 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.)

nechat dítě doma a nevstupovat do

budovy školy,
-

upřednostňovat elektronickou komunikace s pedagogy a vedením školy,

-

v případě osobní komunikace si předem domluvit schůzku či konzultaci v době konzultačních dnů
pedagogů, veškeré důležité informace a kontakty jsou umístěny na webu školy: www.zsstity.cz.
Při osobní komunikaci s pedagogy školy VŽDY použít roušku či jiné krytí úst a nosu,

-

do budovy školy MŠ, ZŠ, ŠD i ŠJ vstupovat s rouškou či jiným krytí úst a nosu, po vstupu do
daných budov provést důkladnou dezinfekci rukou s použitím bezdotykového dávkovače
dezinfekce,

-

v budovách školy, za účelem osobní konzultace s pedagogy, se zdržovat po nezbytně krátkou
dobu, v jiných případech (čekat na děti po skončení výuky) pouze mimo budovy školy,

-

prokázat se písemným lékařským potvrzením v případě, že zákonný zástupce má příznaky infekčního onemocnění,
ale jedná se o projev chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), ale nejedná se o žádné
infekční onemocnění. V případě příznaků infekčního onemocnění (viz výše) bez lékařského potvrzení o
bezinfekčnosti nebudou zákonní zástupci vpuštěni do budovy školy,

-

zajistit písemné lékařské potvrzení svému dítěti v případě, že má příznaky infekčního
onemocnění, ale jedná se o projev chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění
(rýma, kašel), ale nejedná se o žádné infekční onemocnění. Toto potvrzení předat třídnímu učiteli,

-

nahlásit neprodleně změnu telefonního čísla vedoucí učitelce MŠ nebo třídnímu učiteli.
OBECNÉ INFORMACE:

-

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 Krajské hygienické stanice (KHS),

-

při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu
včetně zákonných zástupců dětí a žáků a zaměstnanců školy (telefonní čísla a e-maily),

-

v případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy
povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření
vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd,

-

škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto
povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna 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) – tzv. izolační místnost (MŠ – místnost pro nepedagogické zaměstnance, ZŠ – kabinet
učebnic),

-

škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků 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 určitý postup (viz výše),

-

v případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje,

-

škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy
stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání děti/žáky/, zákonné zástupce
nezletilých dětí/žáků a svého zřizovatele,

-

pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí u škol a školských
zařízení veřejných zřizovatelů následující:

-

v mateřských školách stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle
délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů
provozu, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem,
ve školní družině a školním klubu stanoví ředitel školy úplatu poměrně poníženou podle délky
omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů
provozu.

-

DŮLEŽITÉ KONTAKTY A INFORMACE
Další informační podporu ze strany MŠMT v oblastech spadajících do věcné působnosti MŠMT zajišťuje
speciálně zřízená „koronalinka“ MŠMT a prostřednictvím mailu koronavirus@msmt.cz nebo info na
webových stránkách: https://koronavirus.edu.cz.
Další kontakty na „koronalinku“ MŠMT: + 420 770 158 757

Krajská hygienická stanice:

KHS Olomouckého kraje: dana.vranova@khsolc.cz
Telefon: 582 344 549

Ve Štítech dne 1.9.2021

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

