
 

 

 

 

 

Manuál pro žáky pro provoz Střední školy grafické Brno, příspěvkové organizace 
ve školním roce 2020/21 vzhledem ke COVID-19 (dále také „manuál“) 

  
Tento manuál vychází z manuálu k Provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/21 vzhledem ke 
COVID-19, který vydalo MŠMT v Praze dne 17. 8. 2020 a slouží jako pomůcka při organizaci poskytování 
vzdělávání (dále jen „výuka“) ve školním roce 2020/2021. 

Záměrem MŠMT je umožnit ve školním roce 2020/2021 průběh výuky a dalších školních aktivit v co nej-
větším rozsahu. Vzhledem k měnící se epidemiologické situaci a rozdílné intenzitě výskytu onemocnění 
covid-19 v jednotlivých okresech České republiky, jakož i vzhledem k rozdílným podmínkám fungování 
konkrétních škol a školských zařízení, není zcela reálné stanovit plošně jednotný a závazný postup pro 

organizaci vzdělávání a školských služeb. Pravidla je nutné adaptovat v konkrétních podmínkách školy, 
resp. s přihlédnutím k dalším okolnostem, zejména vnějším, které mají vliv na provoz školy.  

Podmínky provozu a vnitřního režimu stanoví ředitel. Rozhodnutí ředitele respektuje závazná pravidla 
a je učiněno s vědomím dále uvedených informací a doporučení. 

Základem správného postupu školy ve školním roce 2020/2021 je porozumění preventivním a proti-
epidemickým opatřením; v této souvislosti bude SŠG Brno sledovat aktuální epidemiologickou situaci. 

 

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ 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 protiepide-

mických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdra-
ví – tzv. semafor. 

• Opakovaná edukace. 

 

OBECNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ K PROVOZU ŠKOLY 

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

 

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19 

• Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost na-

plňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna zajistit „oddělení dítěte nebo mla-

distvého, 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 žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je 

např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a klou-

bů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozor-
nosti 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 

dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce. 

• Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či ne-
zletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nut-

nosti 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 po-
skytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izo-
lace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce nezletilého žá-
ka 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. 

• Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického one-

mocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v přípa-
dě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. 

 

VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA  

• Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořád-
ných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z dů-
vodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň 
jedné skupiny/třídy. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem        

(s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, 
pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny. 

• Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. 

• Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků. 

• V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola 

pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole. Doporučuje se však, 
pokud to organizační možnosti školy dovolí, udržovat alespoň částečně distanční vzdělávání dotče-
ných žáků, a to na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky. 

 

Úplata za vzdělávání a stravování, poplatek za ubytování 

• Pokud je určitému žákovi 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: 

o 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 domova 
mládeže (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. 

o Ředitel má podle školského zákona pravomoc rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty v závis-
losti na situaci i v jiných případech. 



 

 

 

 

 

 

KONTAKTY 

 
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 kontak-
tuje 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 strán-

kách krajských hygienických stanic nebo lze užít níže uvedené kontaktní adresu: 

KHS Jihomoravského kraje: hdm@khsbrno.cz 
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