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Příkaz ředitele č. 10/2020  

„Opatření přijatá k eliminaci rizik nákazy vzhledem ke Covid – 19“ 

V souladu s materiálem MŠMT „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 

vzhledem ke Covid 19, dále jen manuálem vydávám závazná pravidla pro zaměstnance školy. 

Škola respektuje doporučení, stanovená manuálem. V souladu s nimi vydává opatření 

formou tohoto příkazu. S příkazem budou prokazatelně seznámeni všichni pedagogičtí i 

nepedagogičtí pracovníci školy, žáci i zákonní zástupci.  

Provoz školy 

1. Škola zajistí aktuální informace pro žáky, zaměstnance a zákonné zástupce: 

a. na samostatné nástěnce ve vestibulu budovy C,  

b. ve vestibulu u vrátnice školy,  

c. na školním webu a facebooku.  

Aktualizace bude prováděna min. jedenkrát měsíčně po dobu trvání pandemie Covid 19.  

Materiály budou dále v elektronické podobě ukládány v samostatné složce Covid-20-21 

d.  na disku „S“ v „elektronických dokumentech“.  

Důležité změny a pokyny budou navíc rozesílány: 

e.  na e-mailové adresy zaměstnanců, žáků a zákonných zástupců. 

 

 T: min. jedenkrát měsíčně vždy k 1. dni kalendářního měsíce, dále dle potřeby 

 Z: ŠÍA, SLÁ, DUN, SKŘ 

 

2. Na nástěnkách na chodbách, ve sborovně, ve třídách, na domově mládeže a dalších 

místech dle potřeby budou vyvěšeny informační letáky týkající se hygieny a pravidel 

ochrany a osobní bezpečnosti, distanční výuky aj.  V elektronické podobě budou letáky 

uloženy na disku „S“ ve složce Covid-20-21; VOJ zajistí jejich další distribuci. 

Z: VOJ 
 

3. Vstup osob s příznaky nachlazení či jiného infekčního onemocnění do celého areálu školy 

je zakázán. Zákaz vstupu platí i pro všechny osoby včetně žáků a zaměstnanců, kterým 

byla nařízena karanténa, a to po celou dobu jejího trvání. 

Z: služba na vrátnici, školník, všichni zaměstnanci. 

T: počínaje 1. 9. 2020 do odvolání 

 

4. Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř školy se omezuje pouze na 

nejnutnější případy.  Třídní schůzky, prezentační akce školy, příp. jiné akce, po projednání 

s ředitelkou školy, příp. jí pověřeným zástupcem, se uskuteční v předem určených 

prostorách. V případě pořádání těchto akcí škola dodržuje aktuální opatření vyhlašovaná 

MZd a MŠMT při současném zajištění pravidel zvýšené hygieny. Škola zajistí dostatečné 
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množství dezinfekce, mýdla, papírových ručníků a pravidelné větrání prostor před, 

v průběhu a po konání akce. 

Z: všichni zaměstnanci 

 

5. K jednání se zákonnými zástupci a dalšími osobami využívají pedagogičtí pracovníci 

kabinet vedle školní knihovny, který bude vybaven dezinfekčním prostředkem a 

pravidelně uklízen, větrán a dezinfikován. Služba na vrátnici odblokuje bezpečnostní kód 

v kabinetu ráno po příchodu do zaměstnání a opět zajistí bezpečnostním kódem na konci 

směny.  

Veškeré domluvené návštěvy budou hlášeny předem na vrátnici školy a zapisovány do 

knihy návštěv.  

Po uskutečněném jednání zaměstnanec, který vedl jednání, stvrzuje podpisem správnost 

zápisu, (datum, jméno návštěvníka, účel návštěvy, času příchodu a odchodu). Do jiných 

prostor školy je cizím osobám vstup zakázán. 

 

Z: služba na vrátnici, školník, všichni zaměstnanci 

 

6. Služba na vrátnici zapisuje do knihy návštěv domluvené návštěvy všech cizích osob, 

vyzve je k provedení dezinfekce rukou, zajistí příchod zaměstnance, který si následně 

návštěvníka převezme a odvede do určené místnosti. V případě jednání platí bod 5. 

Osoby, které vstupují do školy za účelem podpisu smlouvy, jiného dokumentu, či jiné 

krátkodobé jednorázové záležitosti, mohou být zaměstnancem školy přijaty na recepci u 

vrátnice. Do jiných prostor je těmto osobám vstup zakázán. 

Jakákoliv návštěva, která nezbytně musí vstoupit do vnitřního prostoru školy (opravář, 

školitel, kontrolor apod.) bude nahlášena VOJ a zapsána do knihy návštěv. Cizí osoby, 

přicházející na úřední jednání do ředitelny, odvede služba na vrátnici po zápisu do 

návštěvní knihy do sekretariátu školy. 

 

Z: služba na vrátnici, všichni zaměstnanci 

 

7. Jakékoliv návštěvy ubytovaných žáků v prostorách školy jsou zakázány. 

 

Z: ŠÍA 

 

8. Přesouvání žáků mezi učebnami a dalšími prostorami školy bude omezeno na nezbytné 

minimum – přesun do učeben výpočetní techniky, do tělocvičny a sportovní haly. Tyto 

prostory budou uklízeny a dezinfikovány minimálně dvakrát denně. Organizace výchovy a 

vzdělávání bude organizována tak, aby se maximálně omezilo vzájemné střetávání 

jednotlivých tříd a vzájemný kontakt mezi skupinami byl pokud možno minimalizován. 

 

Z: VOJ 
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9. Škola omezí konání akcí, kurzů, přehlídek. V případě konání akcí po vyhodnocení systému 

„semaforu“ budou dodržována aktuální doporučení MZd, MŠMT a zřizovatele. 

Třídní schůzky proběhnou, nastane-li nepříznivá situace, elektronicky, např. formou 

videokonferencí, písemnou formou pro zákonné zástupce, kteří nedisponují prostředky 

pro elektronické předávání informací.  Způsob komunikace se zákonnými zástupci bude 

upřesněn 2 týdny před termínem plánované třídní schůzky schůzky dle aktuální situace. 

Z: VOJ 

 

10. Škola omezí ve školním roce 2020/2021 konání soutěží, prezentací, zahraničních zájezdů 

a praxí, výměnných stáží. Tyto akce budou buď zrušeny, nebo přesunuty na jarní období 

školního roku. 

Z: všichni zaměstnanci 

T: počínaje 1. 9. 2020 do odvolání 

 

11. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním Covid – 19 je 

škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS nebo plošně MZd. 

 

Z: všichni zaměstnanci 

T: počínaje 1. 9. 2020 do odvolání 

 

12. Vedení školy průběžně sleduje republikový i lokální vývoj situace v rámci systému 

semafor a rozhoduje o případném rozšíření či zmírnění přijatých opatření.  

 

13. Počínaje dnem 10. 9. 2020 až do odvolání všichni žáci a zaměstnanci povinně nosí roušky, 
či jinou ochranu úst a nosu ve všech společných prostorách školy (společné chodby, 
školní kiosek, školní jídelna, prostory vestibulu v budovách C a D teoretického vyučování, 
na střediscích odborného výcviku mimo učeben a určených pracovišť, dále ve společných 
prostorách domova mládeže, a dalších dle pokynu vyučujících).   

 

14. V rámci maximálnímu zamezení blízkých kontaktů bude z vestibulu budovy C odstraněna 
relaxační zóna (křesla, sedačky, stolečky). 

 

15. Zakazuje se samovolné shlukování různých tříd a skupin v době přestávek a volného času 

v celém areálu školy. Pedagogický dohled a všichni zaměstnanci dbají, aby bylo 

dodržováno pravidlo 3 R – roušky, rozestupy, ruce. 

 

16. Pro zajištění dodržování stanovených pravidel budou důsledně dodržovány pedagogické 

dohledy ve všech budovách, v době velké přestávky teoretického vyučování (9:20 – 9:45 

h) u školního kiosku. 
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Standard úklidu a hygienická pravidla 

 

1. U vstupu do budov školy (hlavní vchod pro žáky do šaten, budova K – vchod do středisek 

kuchař – číšník a kadeřník, školní jídelna a budova teorie D) jsou k dispozici stojany 

s dezinfekcí, v každé učebně, na všech patrech, toaletách a umývárnách domova 

mládeže, u ostatních vstupů jsou umístěny nádoby s dezinfekcí. 

 

Z: všichni zaměstnanci 

 

2. Učebny a ostatní prostory školy včetně šaten jsou pravidelně větrány, před příchodem 

žáků, během vyučovacích hodin, po odchodu žáků 

 

Z: všichni zaměstnanci 

  

3. Denně se provádí důkladný úklid všech místností, kde dochází k pohybu osob. Povrchy se 

uklízejí na mokro, event. s použitím dezinfekčního přípravku. Je kladen důraz na 

dezinfekci povrchů a předmětů, které používá větší počet lidí (kliky, spínače světla, 

klávesnice, PC-myši, umyvadlové baterie, splachovadla aj.) Klávesnice a PC-myši 

v učebnách jsou dezinfikovány na začátku každé vyučovací hodiny; za dodržování tohoto 

opatření odpovídá vyučující příslušné hodiny. Kliky, umyvadlové baterie a splachovadla 

jsou dezinfikovány min. 4 x denně. Úklidový personál je informován o hygienických 

zásadách a přípravcích vhodných k dezinfekci.  

 

Z: VOJ, PUL 

 

4. Škola zajistí praní prádla a mytí nádobí v souladu s manuálem. Zaměstnanci školní 

kuchyně a kiosku, pro pedagogy vyučující praktickou výuku absolvují školení KHS 

v dohodnutém termínu začátkem školního roku. 

 

Z: VOJ, PUL, KUŠ 

 

5.  Škola dodržuje doporučení obsažená v manuálu v kapitole Standard úklidu a hygienická 

pravidla – viz příloha. 

 

Z: VOJ, všichni zaměstnanci 

T: počínaje 1. 9. 2020 do odvolání 

 

6. Škola je vybavena: 

a. Čisticími a dezinfekčními prostředky – tak, aby nedošlo k výpadku po spotřebování 

zásob.  
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b. Dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou s virucidní aktivitou – za účelem jejich 

průběžného doplňování do dávkovačů.  

c. Bezkontaktními teploměry – měření tělesné teploty žáků, popřípadě zaměstnanců 

školy v případě podezření na infekční onemocnění, včetně covid-19. 1 teploměr je 

k dispozici na sekretariátu školy, jeden na domově mládeže. 

d. Přiměřeným počtem roušek– pro žáky či zaměstnance školy s podezřením na výskyt 

covid-19, záložní roušky pro případ povinného zavedení nošení roušek ve společných 

prostorech školy pro případ, že by žák svou vlastní roušku zapomněl.  

 

 Z: PUL, ŠIM 

 T: počínaje 1. 9. 2020 do odvolání 

 

Postup 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 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).   

§ Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/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: 

 příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy –žák není vpuštěn do 

budovy školy; v případě nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho 

zákonný zástupce, 

 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,  

 příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka 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 opustí 

v nejkratším možném čase budovu školy.  

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka o 

tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.  
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1. Izolace žáka v případě výše uvedených příznaků probíhá ve školním klubu ve 

spojovací chodbě mezi budovami A a B (B00), pro tento účel je vyhrazena i toaleta 

vedle klubu. Tato místnost i toaleta budou označeny nápisem „Izolace“. V izolaci 

pobývá osoba až do odchodu ze školy, v případě nezletilého žáka do vyzvednutí 

zákonným zástupcem. Prostor izolace je dobře udržovatelný a dezinfikovaný, 

přirozeně větratelný oknem. Toaleta je vybavena 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. Toaleta nebude v době 

izolace používána dalšími osobami.  

 

Pro izolaci ubytovaných žáků je vyčleněna místnost včetně toalety s umývadlem, 

teplou a studenou pitnou vodou, s označením „izolace“ v 1. patře DM v budově B.  

 

Klíče od izolace ve školním klubu spolu s klíčem od toalety budou uloženy na vrátnici 

školy. V případě nepřítomnosti služby na vrátnici předání klíče zaměstnanci, který 

zajišťuje umístění osoby s podezřením na infekční onemocnění do izolace, poskytne 

zaměstnanec ekonomického oddělení nebo sekretariátu. 

 

Osoba vykazující příznaky infekčního onemocnění si co možná nejdříve po zjištění 

nasadí roušku, kterou si ponechá po celou dobu pobytu ve škole. Rouškou je vybaven 

i pracovník, zajišťující dohled. 

 

Roušky a ochranné štíty jsou k dispozici u VOJ na jednotlivých střediscích. Dostatečné 

množství ochranných prostředků eviduje referent zásobování na základě požadavků a 

informací VOJ. 

 

 Z: PUL, ŠÍA, ŠIM, VOJ 
 T: počínaje 1. 9. 2020 do odvolání 

 
 

2. 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 

virovou nákazu. Tato osoba, příp. zákonný zástupce, pokud se jedná o nezletilého 

žáka, neprodleně informuje školu o nařízení OHS, příp. lékaře k testování na Covid – 

19 a následně o výsledku testu. Zaměstnanec, který informaci přijal, neprodleně 

informuje ředitelku školy. 

  

3. 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. Jedná-li se o chronické nebo alergické onemocnění, potvrzuje 

tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost (u zaměstnance praktický lékař nebo 

poskytovatel pracovně lékařských služeb. 
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Z: PUL, ŠÍA, ŠIM, VOJ 
T: počínaje 1. 9. 2020 do odvolání 

 
 

Výskyt onemocnění covid-19 u 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. Seznam kontaktů je 
uveden na webových stránkách 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.  

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

 

§ 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 dětí/žáků/studentů alespoň jedné 
skupiny/třídy/oddělení/kurzu. Povinnost poskytovat tímto způsobem v daných 
situacích vzdělávání se vztahuje na základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší 
odborné školy, základní umělecké školy  
a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Prezenční výuka dotčených 
dětí/žáků/studentů přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich 
podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní děti/žáci/studenti, kterých se zákaz 
nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali 
součástí jedné skupiny. 

 Žáci a studenti mají povinnost se distančně vzdělávat.  
 Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení 

podmínkám dětí/žáků/studentů. 

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

 
 

Zaměstnanci školy  
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§ 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). 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. 

 
 

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

a. Škola zajistí co nejmenší kontakt různých skupin strávníků. Strava bude 
podávána po skupinách v čase od 11:30 do 14:30, v jídelně budou vytvořeny 
sektory pro jednotlivé skupiny. Současně bude zajištěn úklid a dezinfekce stolů 
a židlí po odchodu každého strávníka. 

b. Samoobslužný výdej obědů, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a 
využívání samoobslužných bufetů (polévky, saláty), nebude realizován . 

c. Dohled v jídelně se zaměří na nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před 
odebráním stravy, u vchodu do jídelny je zajištěn stojan s dezinfekcí.  

d. Cizí strávníci budou mít pro konzumaci vyčleněný samostatný čas od 12 do 
12:30 h v prostoru zadního vchodu do kiosku.  Výdej stravy cizím strávníkům 
bude zajištěn do zatavených jednorázových nádob. 

e. Provoz školního kiosku je upraven tak, aby výdej cizím strávníkům probíhal 
odděleně od ostatního provozu kiosku. Z tohoto důvodu je prodejní doba 
kiosku upravena od 7:30 do 11:30 h. U kiosku bude zajištěn dohled v době 
velké přestávky. 

f. Ve školní jídelně se budou stravovat pouze žáci a zaměstnanci. V případě, že 
budou obsluhu zajišťovat žáci oboru kuchař-číšník, bude obsluha vybavena 
rouškami, zakrývajícími ústa a nos, nebo ochrannými štíty, vždy za přítomnosti 
pedagogického dohledu. V době výdeje, kdy nebude zajištěna obsluha žáky, 
bude strana vydávána okénkem při zajištění zásad zvýšené hygiena, 
zaměstnanci a žáci budou dodržovat rozestupy min. 1,5 m. 

g. S účinností od 10. 9. 2020 přicházejí strávníci do školní jídelny s ochranou úst 
a nosu, kterou odkládají po zasednutí ke stolu a znovu nasazují před 
odchodem od stolu. 
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h. S účinností od 10. 9. 2020 zaměstnanci školní jídelny připravují a expedují 
pokrmy s povinnou ochranou úst a nosu. 
 
 

 
Z: KUŠ, ŠIM, HEL, MOR, ostatní VOJ 
 

 

Studenti a pedagogičtí pracovníci přijíždějící ze zahraničí 

Při příjezdu studentů či pedagogických pracovníků ze zahraničí se škola bude řídit 

pravidly nastavenými semaforem, který stanoví seznam zemí podle míry rizika nákazy 

a pravidla z toho vyplývající viz https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-

rizika-nakazy. Všechny závazky školy vyplývající ze smluv a dotací, zejména 

v projektech Tandem a Erasmus + budou dle možností posunuty na pozdější období, 

počínaje jarem 2021. 

 Cestování do zahraničí 

Cestování skupin dětí/žáků/studentů a zaměstnanců školy do zahraničí není 

omezeno, pokud mimořádné opatření nestanovuje jinak. Pro tyto aktivity platí 

semafor Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zahraniční věcí, který stanoví 

seznam zemí podle míry rizika nákazy a pravidla z toho vyplývající (viz 

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/).  

Škola zváží nutnost konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění školního 

vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí 

(v závislosti na aktuální epidemiologické situaci podle semaforů Ministerstva 

zahraničních věcí a MZd; přičemž epidemiologická situace v době plánování 

(objednání) akce může být rozdílná s epidemiologickou situací v době konání akce). 

Zahraniční služební cesty budou omezeny, výjezdy žáků do zahraničí tam, kde to bude 

možné, budou přesunuty na pozdější období. 

 Z: VOJ, FIŠ, FRA 

 

Praktické vyučování 

Organizace a hygienická pravidla při praktickém vyučování se řídí pravidly provozu 

smluvních pracovišť, kde je praktické vyučování vykonáváno. Všechny zodpovědné 

osoby se s nimi seznámí před umístěním žáků na pracoviště, před podpisem smlouvy. 

Pokud nedojde k omezení provozu těchto pracovišť, není nutné omezovat rozsah 

praktického vyučování. 

Školní pracoviště se řídí tímto příkazem a doporučeními obsaženými v manuálu. 

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy
https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy
https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/
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Na odloučených pracovištích školy v Kladně, ul. Americká a ul. Mlýnská budou 
poskytovány služby pro veřejnost při dodržení všech zpřísněných hygienických pravidel a 
aktuálních nařízení MZd, MŠMT a KHS. Žáci budou poskytovat služby zákazníkům 
v ústenkách, současně v ústenkách budou přicházet do salonu zákazníci. Zájemci o služby 
kadeřnictví či kosmetiky, vykazující příznaky virové infekce, nebudou do provozoven 
vpuštěni.   

 

 

  Úplata za vzdělávání a stravování, poplatek za ubytování 

Zařízení veřejných zřizovatelů 

§ Pokud je určitému dítěti/žákovi/studentovi/účastníkovi nařízena karanténa a škola 

není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí. 

§ Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí u škol a 

školských zařízení veřejných zřizovatelů následující: 

1. 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. 

2. S ohledem na povinnost základních uměleckých škol poskytovat vzdělávání 

distančním způsobem, se úplata nevrací.  

3. Ve školní družině stanoví ředitel školy úplatu poměrně poníženou podle délky 

omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více 

než 5 dnů provozu. 

4. Ve školním klubu nebo středisku volného času se úplata poměrně vrací (nebo 

nepožaduje),  

není-li vzdělávání nahrazeno nebo neposkytuje-li se vzdělávání distančním 

způsobem. Úplata se tedy nepožaduje po účastnících nebo žácích zapsaných k 

činnostem, které neprobíhají nebo nemohou probíhat na dálku.  

§ 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.  

§ Ředitel má podle školského zákona pravomoc rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty v 

závislosti na situaci i v jiných případech.   

Platnost a účinnost příkazu  

Příkaz je účinný a platný od 1. 9. 2020 do odvolání. 

Ukládám všem VOJ prokazatelně seznámit s příkazem všechny zaměstnance. 
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Vydáno dne 31. 8. 2020 

Aktualizace č. 1 ze dne 9. 9. 2020 s účinností a platností od 10. 9. 2020 

Změny jsou zvýrazněny červeně. 

Apeluji na zodpovědnost všech za bezpečnost a ochranu zdraví svého i ostatních. 

 

 

Přílohy: 

1. Manuál 

2. letáky 

 

Ing. Jaroslava Pichová, 
ředitelka  

 

 


