Provoz základní školy speciální a mateřské školy speciální
v Centru Bazalka
od 12. dubna 2021
Provoz škol je zpracován dle Metodiky vydané Ministerstvem školství a z podkladů Ministerstva
zdravotnictví.
Opatření se mohou do konce školního roku měnit. Další pravidla mohou být zaváděna v návaznosti
na protiepidemická opatření dle příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného
zdraví, v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou Krajskou hygienickou
stanicí (KHS), příp. na celostátní úrovni Ministerstva zdravotnictví (MZd).

Roušky a respirátory
Povinnost nosit respirátory mají zaměstnanci školy a ostatní návštěvníci, včetně zákonných
zástupců. Výjimkou jsou u pedagogických pracovníků obličejové štíty v případech, kdy děti
potřebují vidět na ústa pedagogického pracovníka.
Povinnost nošení roušek naplatí pro děti v mateřské škole a pro osoby s poruchou intelektu,
s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu,
jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

Testování
U dětí a žáků bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování. Mimořádné
opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je zakázána osobní přítomnost při vzdělávání,
ledaže se děti a žáci, kterých se testování týká, podrobí preventivnímu testování ve školách
s negativním výsledkem. Dětem a žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování
neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
Pokud se dítě nebo žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola
bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit
žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona. Poskytne mu však přiměřenou formu studijní
podpory – posílání úkolů atp. Dítě a žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast
na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti
na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit dítě a žák školy pouze tehdy, pokud nemá
příznaky infekčního virového onemocnění.
V případě testování našich dětí a žáků je při provádění testu nutná asistence třetí osoby (jeden
zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem
a zároveň s touto asistencí souhlasit).

Testování bude probíhat po příchodu do školy na místech:




třídy MŠA, MŠB a B – v přízemí za automaticky otevíranými dveřmí (zepředu budovy),
třídy C a D (v patře) – v přízemí ve vestibulu s výtahem,
třída A – jídelna.

Pro zákonného zástupce či jinou asistující osobu platí výjimka ze zákazu vstupu třetích osob
do školy (resp. jedná se o důvod k umožnění vstupu do školy). Dítě a žák s doprovázející osobou
jdou rovnou na místa testování (nejdou nejdříve do šatny).
Testování se neprovádí u dětí a žáků, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost
viru SARS-CoV-2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 provedený na odběrovém místě, která nejsou starší 48 hod., a pokud tito žáci nemají
příznaky onemocnění COVID-19.
Testování se neprovádí u dětí a žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci
minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního
RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce prokazatelně doložit.
Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování ve škole.
Testování dětí a žáků bude probíhat pravidelně 2x týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek. Testování dětí
a žáků se provádí vždy bezprostředně po příchodu do školy.
Pokud se dítě nebo žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první
den jeho přítomnosti ve škole. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.
V případě pozitivního výsledku testu bude dítě nebo žák okamžitě izolován od ostatních dětí a žáků
do izolační místnosti (pozitivně testovaný je vždy izolován od negativně testovaných). V případě,
že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném
týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny děti a žáky, kteří byli
s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování v některý z předchozích 2 dnů (i v těchto
případech bude pozitivně testovaný izolovaný zvlášť od negativně testovaných). Dítě nebo žák
vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem, kterého bude škola neprodleně
kontaktovat. Informace viz leták Přehled návazných postupů.
Na pomoc rodičům vydalo MŠMT metodiku testování:
Proč se testuje
Jak bude probíhat samotný test
Instruktážní videa k testování
Informační stránky pro rodiče

Dále jsou uvedeny již známé informace dřívějších opatření.

Obecné informace


Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.



Škola 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.



Je omezen pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy školy. Děti
a žáci se přebírají v přízemí v šatně a žáci z horních tříd ve vestibulu s výtahem.



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.

Hygienická pravidla a standard úklidu


U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně, hygienickém zařízení 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.



Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – nejlépe ručníky na jedno použití.



Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních
využívaných prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Větrání učeben se
provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně.



Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem dětí a žáků do školy
a po odchodu dětí a žáků 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 a zaměstnanci
školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím
dezinfekčního přípravku.



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 je vybavena:


Čisticími a dezinfekčními prostředky tak, aby nedošlo k výpadku po spotřebování zásob.
Na koronavirus působí dezinfekční přípravky s virucidní aktivitou.



Dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou s virucidní aktivitou – za účelem jejich
průběžného doplňování do dávkovačů.



Bezkontaktním teploměrem – měření tělesné teploty dětí, žáků, popřípadě zaměstnanců
školy v případě podezření na infekční onemocnění, včetně covid-19.



Přiměřeným počtem respirátorů a obličejových štítů pro zaměstnance školy s podezřením
na výskyt covid-19.

Podezření na výskyt infekčního onemocnění


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



Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí a 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 věnuje těmto
příznakům zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) volí tento postup:
-

příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy – dítě/žák není vpuštěn
do budovy školy,

-

příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný
zástupce dítěte či 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 umístění do předem připravené samostatné místnosti
nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně
informování zákonného zástupce dítěte/žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí
dítěte/žáka ze školy.

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má
telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.


V izolaci pobývá osoba až do převzetí zákonným zástupcem. Při péči o nemocného
nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky zaměstnancem
školy. Prostor izolace musí být dobře udržovatelný a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný
oknem. Je ideální, pokud je tento prostor vybavený umyvadlem na mytí rukou s přívodem
tekoucí teplé a studené pitné vody, včetně vybavení mýdlem v dávkovači, zásobníkem
na jednorázové ručníky a dezinfekcí na ruce. Pro účely izolace bude vytipovaná
a označená samostatná toaleta a ta nebude v době využití izolace používána dalšími
osobami.



Za normální tělesnou teplotu je obecně považována hodnota do 37 °C.



Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19),
školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím respirátoru a dodržením
dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.



Dítěti/žákovi (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.



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

Výskyt onemocnění covid-19 u dítěte, žáka nebo zaměstnance školy
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.
V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém
kontaktu. 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 dětí/žáků ve třídě,
způsob školního stravování, způsob dopravy do školy a především místní epidemiologickou situaci.

Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy
stanovených KHS zákonné zástupce.

V Českých Budějovicích dne 8. dubna 2021
_________________________
Mgr. Milan Abrman
ředitel školy

