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Provoz ZŠ Lupáčova, Praha 3 ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 

č. j. ZS LUP 138/2020 

Tento dokument vychází z následujících dokumentů: 

- tzv. „manuál“ PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 

VZHLEDEM KE COVID-19, MŠMT a MZd ze dne 17. 8. 2020 

- mimořádné opatření MZd Č. j.: MZDR 15757/2020-28/MIN/KAN, ze dne 19. 8. 2020 

- obecná doporučení MZd podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany 

veřejného zdraví, tzv. semafor 

- zákon č. 258/2000, o ochraně veřejného zdraví 

zákon č. 561/2004, školský zákon 
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SPECIFICKÝMI OPATŘENÍMI PRO ŠKOLY 

 

1. OBECNÉ INFORMACE A PROVOZ ŠKOLY  

- škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se 

školskými právními předpisy dne 1. 9. 2020 

- soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020/2021 nebudou MŠMT vyhlášeny 

 - od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti 

- při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty na zákonné zástupce žáků 

prostřednictvím karty žáka 

- při zahájení školního roku škola ověří přístup žáků a zákonných zástupců do portálu 

skolaonline.cz  

- škola na začátku školního roku zmapuje individuální podmínky a možnosti jednotlivých žáků 

k zapojení do vzdělávání na dálku, pokud by v průběhu školního roku opět nastalo a 
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uskuteční případné potřebné kroky k zajištění nutného technického vybavení pro žáky ze 

znevýhodněného prostředí 

- zaměstnanci školy jsou povinni aktualizovat své kontakty v kanceláři školy 

- v případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola 

postupuje podle pokynů KHS a dodržuje všechna aktuálně platná mimořádná opatření 

vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd 

- onemocnění žáka nebo zaměstnance či další důležité informace v souvislosti s COVID-19 

jsou oznamovány vedení školy: 

Jiří Kopecký, tel.: 777 478 655, email: kopecky@lupacovka.cz 

Iva Hauftová, tel.: 777 478 656, email: hauftova@lupacovka.cz 

Kamila Kubrová, tel.: 777477981, email: kubrova@lupacovka.cz 

- zaměstnanci školy průběžně žákům zdůrazňují 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 

- všem žákům jsou při vstupu do budovy školy vydezinfikovány ruce, ruce si vydezinfikují u 

vstupu i všichni zaměstnanci 

- provoz ranní družiny je zastaven, provoz odpolední družiny zůstává zachován do 17:30 

- žáci 1. stupně vstupují samostatně (tzn. bez doprovodu rodičů/zákonných zástupců/jiných 

osob) v čase 7:30 - 7:45; žáci ze tříd I. ABC, II. ABC, III. A pravým vchodem, žáci III. BC, IV. 

ABC, V. ABC hlavním vchodem 

- žáci 2. stupně vstupují samostatně (tzn. bez doprovodu rodičů/zákonných zástupců/jiných 

osob) v čase 7:45 - 8:00 hlavním vchodem 

- povinnost nosit roušku se řídí stupni pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví (viz 

příloha na konci tohoto dokumentu) 

- škola je vybavena přiměřeným počtem roušek – pro žáky či zaměstnance školy s 

podezřením na výskyt covid-19, pro případ povinného zavedení nošení roušek ve společných 

prostorech školy, pro případ zapomenutí nebo znehodnocení roušky žáka či zaměstnance 

školy, ostatních osob do školy vstupujících 

- ostatní osoby, které vstupují do prostor školy, jsou povinny použít ochranu nosu a úst 

(roušku), u vstupu si vydezinfikují ruce a je jim změřena teplota; osoby s příznaky infekčního 

onemocnění nemohou do školy vstoupit 
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- zákonní zástupci žáků a další osoby pobyt uvnitř budovy školy omezí na nezbytně nutnou 

dobu; zónou pro všechny cizí příchozí osoby je galerie školy u vchodu 

- na základě doporučení MŠMT škola nekoná aktivity, které nejsou pro naplnění školního 

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

pro tyto aktivity ve školním roce 2020/2021 platí:  

- valná hromada rodičovské unie - pouze v rouškách 

- jednání zástupců rodičovské unie - pouze v rouškách, případně online (po domluvě) 

- volby do Školské rady - korespondenčně 

- prezenční hromadné třídní schůzky (výjimku tvoří TS 1. ročníku dne 1. 9. 2020 a TS 

v měsíci září - společné, v rouškách, rozvolněné během celého týdne, případně po 

domluvě s rodiči online schůzky přes MS Teams) 

- konzultační TS - s předem přesně stanoveným časovým rozpisem 

- vánoční jarmark - pouze online 

- den otevřených dveří - schůzka pouze online, virtuální prohlídka školy 

- zápisy žáků do 1. ročníku - bude upřesněno podle aktuální epidemiologické situace a 

doporučení MŠMT 

- společenský večer - přesunut na další školní rok  

- výjezdy do zahraničí - nekonají se 

- škola dle provozních možností minimalizuje přesouvání dětí/žáků/studentů mezi učebnami 

a v dalších prostorách školy s cílem snížení rizika nákazy covid-19 

- škola dle svých provozních možností minimalizuje kontakt mezi žáky 1. a 2. stupně 

(rozdělení do šaten, přesun mezi učebnami, řazení při čekání na oběd atd.) 

- organizace oddělení školní družiny probíhá tak, aby oddělení, popřípadě skupina, byla 

tvořena žáky jedné třídy, popřípadě několika předem daných tříd 

- v rámci možností školy škola zajistí oddělení či co nejmenší kontakt různých skupin 

vytvořením sektorů v jídelně oddělující jednotlivé třídy); před vstupem do školní jídelny si 

každý žák dezinfikuje ruce; není umožněn samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z 

hromadných zásobníků a využívání samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty) zajišťují 

zaměstnanci školy 

- aktivity jiných subjektů, které jsou organizovány v prostorách školy a nesouvisí se 

vzdělávacím procesem (naplňováním ŠVP), jsou organizovány tak, aby byl minimalizován 
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kontakt účastníků aktivit realizovaných těmito subjekty s dětmi/žáky/studenty školy a 

zaměstnanci školy 

 

2. 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 

- 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 o přestávce i během vyučovací hodiny  

- úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně 

- probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem žáků do školy, po 

zahájení vyučování a po odchodu žáků ze školy po skončení vyučování.  

- vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.  

- denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy 

pohybují; úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního 

přípravku, koberce se vysávají 

- je prováděna dezinfekce 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); každý žák před odchodem z počítačové učebny provede 

dezinfekci klávesnice a myši 

 - praní prádla probíhá při teplotách nad 60 °C; z důvodu minimalizace šíření viru vzduchem 

se použité prádlo neprotřepává, jeho třídění se provádí ve vyčleněné místnosti; nelze 

společně skladovat čisté a použité prádlo 

- školní jídelna respektuje zásady správné výrobní a hygienické praxe; mytí nádobí probíhá 

při teplotě min. 60 °C; při ručním mytí je zajištěn finální oplach vodou o teplotě min. 85 °C 

 

3. KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19 

- škola předchází vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19; tuto povinnost naplňuje 

podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím 

- 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, 
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bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale těmto příznakům věnuje 

zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) volí tento postup: 

- příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a je přítomen jeho zákonný zástupce, žák 

není vpuštěn do budovy školy 

- příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte 

- 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 a současně k 

informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné 

vyzvednutí 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 případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS 

nekontaktuje 

- 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 

- 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; tuto 

skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost (u zaměstnanců školy lékař v oboru 

všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb) 

 

4. 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 KHS hl. m. 

Prahy na tel. čísle 227 272 065. 
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- 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 (webové stránky školy, portál školaonline) a svého zřizovatele (telefonicky a následně 

emailem odbor školství MČ Praha 3) 

- škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo 

mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve 

škole více než poloviny žáků alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu; ostatní žáci, 

kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání 

- žáci mají povinnost se distančně vzdělávat  

- škola přizpůsobí 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 dle 

platného školního a klasifikačního řádu školy; pokud to organizační možnosti školy dovolí, 

škola udržuje alespoň částečně distanční vzdělávání dotčených žáků, a to na základě jejich 

dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky 

 

5. 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); 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 
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- 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 

 
6. PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY A ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU 
 
- provoz ranní družiny v době  6:30 - 7:40 je prozatím pozastaven (zrušen) 

- v 7:30 hodin je otevřená budova školy pro žáky prvního stupně 

- vzhledem k povinnosti dodržet doporučení v souvislosti s nemocí COVID-19, nelze spojovat 

jednotlivá oddělení provozu ŠD; všechna oddělení budou do odchodu žáků domů ve svých 

družinových odděleních 

- z těchto důvodů nelze přijmout do ŠD žáky pátých tříd 

- taktéž bude upravena činnost zájmových kroužků ŠD 

- změny se týkají i časů vyzvedávání dětí ze ŠD: Časy odchodů:  

12:15 - 14:00, poté 15:30 - 17:30 hodin 

- v době 14:00 - 15:30 není možné dítě ze školní družiny vyzvednout z důvodu pobytu celých 

nespojených oddělení mimo budovu školy 

- zápisní listy do ŠD budou předány všem žákům během prvního týdne školní docházky. 

- 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, ředitel školy stanoví ve 

školní družině úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li 

délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu 

- ředitel má podle školského zákona pravomoc rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty v 

závislosti na situaci i v jiných případech 

 

7. PŘÍPRAVA NA PŘECHOD NA PŘÍPADNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU JEDNÉ NEBO VÍCE TŘÍD 

Jednotná platforma, komunikační kanál 

Společná pravidla pro případ, pokud by v průběhu roku bylo nutné přejít na distanční způsob 

vzdělávání 

- prioritním komunikačním kanálem je portál skolaonline.cz; přístup (účet) je zřízen všem 

zákonným zástupcům a všem žákům od 2. ročníku (vyžadován souhlas zákonných zástupců) 
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- dalším komunikačním kanálem je školní email MS 365 Outlook; přístup bude zřízen žákům 

2. st. na základě souhlasu zákonných zástupců 

- jednotnou platformou pro online výuku je aplikace MS Teams 

- zodpovědnost za zajištění distanční výuky má vedení školy (kontakty viz výše) 

- podporu v oblasti ICT poskytuje metodik ICT školy dr. Vaňková, vankova@lupacovka.cz, tel.: 

777 478 657  

 V případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními 

MZd znemožněna osobní přítomnost dětí/žáků/studentů ve škole, pak mohou nastat 

následující situace: 

A) prezenční výuka 

V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí 

více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve 

škole, běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním 

způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomní ve škole, např. 

z důvodu nemoci. Podle organizačních možností škola poskytuje dotčeným žákům studijní 

podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané 

období. Žáci se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky. 

B) smíšená výuka 

V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či 

oddělení, je škola zahájí DISTANČNÍ způsob vzdělávání žáků, kterým je zakázána účast na 

prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v PREZENČNÍM vzdělávání. Distanční výuka probíhá 

nejrůznějšími formami, a to dle technického vybavení školy i jednotlivých žáků a dle 

aktuálních personálních možností školy (zasílání tištěných materiálů, pokynů k samostatné 

práci s učebními texty, on-line přenos prezenční výuky, formy synchronní i asynchronní 

formy on-line výuky). Distanční způsob vzdělávání respektuje aktuální zdravotní stav a 

individuální podmínky konkrétních žáků. 

Zachování prezenční výuky pro ostatní žáky se bude v jednotlivých případech lišit: podle 

provozních podmínek školy může výuka pokračovat ve standardním režimu a bude 

přenášena on-line, upraven rozvrh dle možnosti přítomných pedagogů. Pokud to provozní 

podmínky školy umožní, žáci nebudou rozřazováni do jiných tříd nebo oddělení. 

C) distanční výuka 
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Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným 

opatřením MZd zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné celé 

skupiny/třídy/oddělení, škola poskytuje pro tyto skupiny/třídy/oddělení vzdělávání výhradně 

distančním způsobem. Ostatní skupiny/třídy/oddělení se vzdělávají dále prezenčním 

způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech dětí/žáků studentů, přechází na distanční 

výuku celá škola. Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám 

jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým možnostem školy. 
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Ke dni 1. 9. 2020 je pro Prahu stupeň pohotovosti II 


