Provoz VOŠ a Střední školy hotelové SČMSD Pelhřimov, s.r.o.
ve školním roce 2020/2021 (MANUÁL) VZHLEDEM KE COVID-19
(zpracováno ke stavu ke dni 24. srpna 2020 na základě materiálu MŠMT ČR)

Úvod
Tento manuál je určen pracovníkům všech pracovišť a středisek Vyšší odborné školy a Střední školy hotelové SČMSD
Pelhřimov, s.r.o., tedy školy, školní kuchyně a jídelny, odborných pracovišť a učeben a DM (dále jen „škola“) a slouží
jako pomůcka při organizaci poskytování vzdělávání a školských služeb (dále jen „výuka“) ve školním roce 2020/2021.
Záměrem Manuálu je umožnit ve školním roce 2020/2021 průběh výuky a dalších školních aktivit v co největším
rozsahu.
Pravidla jsou adaptována na konkrétní podmínky školy, resp. s přihlédnutím k dalším okolnostem, zejména
vnějším, které mají vliv na provoz školy.

Podmínky provozu a vnitřního režimu stanovil ředitel školy za respektování závazných
pravidel a s vědomím informací a doporučení uvedených v ministerském manuálu.
Škola sleduje aktuální epidemiologickou situaci, aby byl dodržen její správný postup ve školním roce 2020/2021 a
aby bylo porozuměno preventivním a protiepidemickým opatřením.
Zdrojem oficiálních informací v této oblasti je zejména: https://koronavirus.mzcr.cz/
Manuál školy vychází z metodiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a zahrnuje v sobě část
informativní I označenou modře, doporučující D označenou zeleně a závaznou § označenou žlutě, tedy obdobně jako
v ministerském manuálu.
Jako doplňující materiály budou do kabinetů a TU rozdány následující letáčky:

1. Principy a zásady úspěšného vzdělávání na dálku
2. Přiměřený vzdělávací obsah, formativní hodnocení a Adaptace žáků po návratu do školy
3. Současně platný postup KHS při výskytu covid-19
Základní hygienická pravidla stanovená Ministerstvem zdravotnictví ČR:





Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.
Skupinová izolace, event. sociální distance.
Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory)1 a řádná respirační hygiena v závislosti na protiepidemických
opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor.
Opakovaná edukace.

I S ohledem na způsob šíření tohoto onemocnění je důležité si uvědomit, že čím více je lidí, se kterými se žák
nebo zaměstnanec školy setká, a čím delší je tato interakce, tím vyšší je riziko šíření onemocnění covid-19.

I Při realizaci konkrétních protiepidemických opatření má kompetence jak škola či školské zařízení, tak místně
příslušná krajská hygienická stanice (KHS Jihlava):




1

Škola a školské zařízení zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci rukou, úklid prostor,
dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby atp.
Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální situaci a místní
podmínky, např. nařizuje ohniskovou dezinfekci, izolaci, karanténu, lékařský dohled, zvýšený
zdravotnický dozor, krytí úst a nosu, provádění zdravotního filtru apod.

Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém manuálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné
prostředky, které brání šíření kapének (dále jen „rouška“).

