
 

 

 

Covid Manuál pro školní rok 2020/2021  
ze dne 27. 8. 2020 
Domov mládeže 

 

OBECNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ K PROVOZU ŠKOLY A DM  

I Školy zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se 
školskými právními předpisy. 

I Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků/studentů do 
budovy školy a pohybu osob před budovou školy.  

I Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků/studentů ve třídách, 
odděleních, studijních skupinách či kurzech. 

I Od 1. září 2020 se zavádějí plošná opatření prostřednictvím mimořádných opatření MZd. 
O konkrétním znění mimořádných opatření MZd bude vedení škol informováno 
prostřednictvím datových schránek. Další pravidla v této oblasti mohou být zaváděna 
v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti 
v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor, v návaznosti na protiepidemická 
opatření uložená místně příslušnou KHS, příp. na celostátní úrovni MZd. 

I Soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020/2021 nebudou MŠMT vyhlášeny.  

I Při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky vzdělávacího 

procesu včetně zákonných zástupců žáků a kontaktních údajů zaměstnanců školy 

(telefonní čísla a e-maily).  – zajistí vychovatelé  + sekretariáty SŠ a VOŠ 

I Škola vhodným způsobem informuje o stanovených hygienických a protiepidemických 
pravidlech zaměstnance školy, žáky/studenty a jejich zákonné zástupce. – vychovatelé, 
zastupující vychovatelé a vedení školy 

I Doporučuje se vytvořit ve škole či školském zařízení systém sdílení informací (např. komu 
se hlásí onemocnění žáka/studenta nebo zaměstnance), stanovit jednotné místo, kde se 
budou zveřejňovat aktuální oznámení.) - nahlášení  nemocných - sekretariát ŘŠ č. dveří 
1106, klapka 2011, stanovit jednotné místo, kde se budou zveřejňovat aktuální oznámení 
– u vrátnice školy – nástěnka mezi LED monitory ve vstupní hale. 

I Škola průběžně žákům/studentům i zaměstnancům školy zdůrazňuje 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.1 – zajistí vychovatelé, zastupující 
vychovatelé a asistenti pedagoga 

I Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky 
infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. – zajistí vrátnice DM 

                                                 
1 K využití - http://www.szu.cz/tema/prevence/hygiena-rukou 

http://www.szu.cz/tema/prevence/hygiena-rukou


 

 

D Doporučuje se, aby byl pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy škol 
a školských zařízení omezen, pokud to lze. V opačném případě se doporučuje dle možností 
školy vyčlenit zónu pro všechny cizí příchozí osoby s nastavením příslušných 
protiepidemických opatření podle pravidel vyplývajících ze semaforu. – zajistí vrátnice DM 

D Škola v průběhu školního roku zváží nutnost konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění 
školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu 
lidí (např. kulturní a sportovní akce více tříd či škol) a pokud možno takové aktivity nekoná. 
Konání těchto aktivit nicméně není obecně zakázáno; s přihlédnutím k výše uvedenému je 
možné organizovat školní výlety, školy v přírodě, adaptační pobyty apod. (v závislosti na 
aktuální epidemiologické situaci podle „semaforu“ MZd; přičemž epidemiologická situace 
v době plánování (objednání) akce může být rozdílná s epidemiologickou situací v době 
konání akce). – zajistí zástupci ŘŠ 

D Aktivity jiných subjektů, které jsou organizovány v prostorách školy a nesouvisí se 
vzdělávacím procesem (naplňováním ŠVP), jsou organizovány tak, aby byl minimalizován 
kontakt účastníků aktivit realizovaných těmito subjekty s žáky/studenty školy a 
zaměstnanci školy. Při střídání provozů je třeba zajistit řádné provětrání, úklid a dezinfekci 
všech užívaných prostor.  – zajistí SDČ 

 
ORGANIZACE ŠKOLY V ZÁVISLOSTI NA SEMAFORU 

 

D Vedení školy průběžně sleduje republikový, resp. lokální vývoj situace v rámci systému 
semafor.  

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT 
NÁKAZY COVID-19 

 

§ 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 mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních 
mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně 
veřejného zdraví).   

§ Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých 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: 

o příznaky jsou patrné již při příchodu žáka/studenta do školy – žák/student není 
vpuštěn do budovy školy; v případě nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen 
jeho zákonný zástupce,  



 

 

o příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný 
zástupce 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,  

o příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti 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 nezletilého žáka s ohledem na 
bezodkladné vyzvednutí 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.  

I V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti2 je za normální tělesnou teplotu 
obecně považována hodnota do 37 °C.  

I V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS 
nekontaktuje.  

I 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.   

I 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.3  

Ubytovací školská zařízení 

D Doporučuje se dle možností zařízení vyčlenit prostory pro zajištění karanténních opatření 
pro ubytované. O dalších preventivních opatřeních rozhodne místně příslušná krajská 
hygienická stanice na základě znalostí specifických podmínek v konkrétním zařízení.  - 
Vychovatelna DM, pavilon B 10 – dohled vychovatel nebo asistent pedagoga pro 
ubytované v DM. Prostor bude dezinfikován. 

D Doporučuje se v souladu s aktuální epidemiologickou situací identifikovat kritické pracovní 
funkce a pozice a naplánovat alternativní pokrytí směn, tj. pracovat v oddělených 
směnách, které se navzájem nepotkávají.  

 

 

 

                                                 
2 Odborná společnost praktických dětských lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. 
3 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).  



 

 

Úplata za vzdělávání a stravování, poplatek za ubytování 

Zařízení veřejných zřizovatelů 

§ Pokud je určitému žákovi/studentovi/účastníkovi nařízena karanténa a škola není 
uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí. 

§ Úplata za ubytování v domově mládeže se přiměřeně sníží, pokud žák kvůli organizaci 
vyučování opakovaně nebude ve škole. Rozhodnutí o přiměřeném snížení je v kompetenci 
ředitele (např. odpočty po dnech, týdnech apod.). Úplata za ubytování na internátě se 
stanoví úměrně k počtu dnů v kalendářním měsíci, po které je žák ubytován. 

 
PEDAGOGICKÁ PRÁCE 

Pro školní rok 2020/2021 je doporučeno upravit vzdělávací obsahy tak, aby byly naplněny 
očekávané výstupy. 

 
VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA NEBO ZAMĚSTNANCE 

 

I 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. 

I V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly 
v rizikovém kontaktu. 

I 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 
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 žáky/studenty, zákonné 
zástupce nezletilých žáků/studentů a svého zřizovatele. 

I Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo 
mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením 
MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než 
poloviny žáků/studentů alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu. Povinnost 



 

 

poskytovat tímto způsobem v daných situacích vzdělávání se vztahuje na střední školy i 
vyšší odborné školy. Prezenční výuka dotčených žáků/studentů přechází na výuku 
distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní 
žáci/studenti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, 
aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny.4 

o Žáci a studenti mají povinnost se distančně vzdělávat.  

o Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám 
žáků/studentů. 

I V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. 
Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci/studenti nejsou přítomni ve 
škole. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, udržovat alespoň 
částečně distanční vzdělávání dotčených žáků/studentů, a to na základě jejich 
dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky.  

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 
 

§ Pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci školy, je možné, aby po domluvě mezi 
zaměstnavatelem a zaměstnancem (je-li to organizačně a provozně možné) vykonával 
práci z jiného místa po dobu, kdy bude v karanténě (např. distanční výuka, příprava 
podkladů k výuce apod.); v tomto případě zaměstnanci přísluší plat (nebo mzda) – domluva 
s ŘŠ.  

§ Pokud k dohodě nedojde, není povinností zaměstnance po dobu karantény práci 
vykonávat, protože v daném období je z pohledu právních předpisů v obdobné situaci jako 
v případě nemoci (hmotné zabezpečení zaměstnance: za prvních 14 kalendářních dní 
náhrada mzdy/platu ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku zaměstnance, od 15. 
kalendářního dne nemocenská).  

§ Pro ostatní pracovněprávní souvislosti platí ustanovení zákoníku práce. 

Pokud je zaměstnanec školy v rizikové skupině, může podle svého uvážení pro svoji 
ochranu používat roušku či jinou ochranu nosu a úst s vyšším stupněm ochrany nebo 
respirátor a zachovávat sociální distanci. 

 

 

                                                 
4 Zde uvedená pravidla vycházejí ze zákona č. 349/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  



 

 

KONTAKTY 

I Další informační podporu ze strany MŠMT v oblastech spadajících do věcné působnosti 
MŠMT (tedy oblasti pedagogicko-organizační, aplikace školské legislativy apod.) zajišťuje 
speciálně zřízená „koronalinka“ MŠMT (kontakty v tabulce níže) a prostřednictvím mailu 
koronavirus@msmt.cz. Koronalinka má zvláštní číslo určené jen pro vedení škol a školských 
zařízení. Koronalinka je Vám k dispozici každý všední den od 8 do 17 hodin. 

I K metodické a informační podpoře v oblasti hygienických a protiepidemických doporučení 
je příslušné MZd a místně příslušné KHS. 

 

 

Zvláštní „koronalinka“ MŠMT pro vedení škol a školských zařízení:  

 +420 771 139 410  

 +420 771 139 398 

Další kontakty na „koronalinku“ MŠMT:  

 234 811 111 

Kontakty na Krajské hygienické stanice: 

 V případě mimořádné situace v souvislosti s onemocněním covid-19 škola nebo školské 
zařízení kontaktuje odbor hygieny dětí a mladistvých místně příslušné krajské hygienické 
stanice, tj. příslušné územní pracoviště, dle místa sídla školy nebo školského zařízení. Seznam 
kontaktů je uveden na webových stránkách krajských hygienických stanic nebo lze užít níže 
uvedené kontaktní adresy: 

 KHS Plzeňského kraje: petra.langova@khsplzen.cz 
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