
DALŠÍ PODROBNOSTI A KONTAKTY 

  Školní stravování 

D Školní stravování se může poskytovat za níže uvedených doporučení, pokud nestanoví KHS nebo MZd jinak: 

 Hygiena a úklid podle pravidel stanovených v předchozím textu.  
 Důraz na nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před odebráním stravy.  
 Neumožnit samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání 

samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty). 
 Cizí strávníci mají pro konzumaci vyčleněný samostatný čas nebo oddělený prostor a po ukončení 

stravování musí být stoly a židle očištěny a dezinfikovány. Pro výdej stravy cizím strávníkům je nutné 
nastavit pravidla pro manipulaci s doneseným nádobím tak, aby nebyl ohrožen zdravotně nezávadný 
provoz školní jídelny.   

Ubytovací školská zařízení 

D Doporučuje se dle možností zařízení vyčlenit prostory pro zajištění karanténních opatření pro ubytované.  
O dalších preventivních opatřeních rozhodne místně příslušná krajská hygienická stanice na základě znalostí 
specifických podmínek v konkrétním zařízení.  

D Doporučuje se v souladu s aktuální epidemiologickou situací identifikovat kritické pracovní funkce  
a pozice a naplánovat alternativní pokrytí směn, tj. pracovat v oddělených směnách, které se navzájem 
nepotkávají. 

 

  Praktické vyučování 

I Organizace a hygienická pravidla při praktickém vyučování se řídí pravidly provozu pracovišť, kde je 
praktické vyučování vykonáváno. Doporučuje se s nimi předem seznámit. Pokud nedojde k omezení 
provozu těchto pracovišť, není nutné omezovat rozsah praktického vyučování. 

  Úplata za vzdělávání a stravování, poplatek za ubytování 

I Úplata u škol a školských zařízení jiných zřizovatelů se vždy řídí smlouvou mezi školou (zřizovatelem)  
a zákonným zástupcem (případně zletilým žákem či studentem) a zákonnými pravidly, kterými se tato 
smlouva řídí (typicky občanský zákoník). 

§ 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 (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. 

§ Ředitel má podle školského zákona pravomoc rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty v závislosti na 
situaci i v jiných případech.   

 

KONTAKTY 

I Další informační podporu ze strany MŠMT v oblastech spadajících do věcné působnosti MŠMT (tedy oblasti 
pedagogicko-organizační, aplikace školské legislativy apod.) zajišťuje speciálně zřízená „koronalinka“ MŠMT 
(kontakty v tabulce níže) a prostřednictvím mailu koronavirus@msmt.cz. Koronalinka má zvláštní číslo určené 
jen pro vedení škol a školských zařízení. Koronalinka je Vám k dispozici každý všední den od 8 do 17 hodin. 

I K metodické a informační podpoře v oblasti hygienických a protiepidemických doporučení je příslušné MZd 
a místně příslušné KHS. 

 

mailto:koronavirus@msmt.cz


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 kontaktuje 
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 stránkách krajských 
hygienických stanic nebo lze užít níže uvedené kontaktní adresy: 

KHS kraje Vysočina: kamila.hodacova@khsjih.cz 
 

 

ROZCESTNÍK PO DALŠÍCH PŘÍLOHÁCH, UŽITEČNÉ ODKAZY A HLAVNÍ SPECIFIKA PRO PŘÍPRAVU A 

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021   

Jde o základní přehled pro školu o dalších přílohách tohoto manuálu, užitečných odkazech a informacích o hlavních 
specifikách školního roku 2020/2021 vzhledem k pandemii covid-19. Uvádí přehled nejdůležitějších specifik, kterým 
je třeba se věnovat v přípravném týdnu a na začátku školního roku. Jednotlivé body jsou doplněny užitečnými odkazy.  

PEDAGOGICKÁ PRÁCE  

  Přípravný týden:  

Učitelé mají na první zářijové týdny připravený plán pro reflexi dosahování vzdělávacích výstupů žáky za minulý školní 
rok a také plán pro zpětnou adaptaci žáků po návratu do školy. Cílem plánů je zajistit plynulou návaznost vzdělávání 
pro žáky a zajistit psychosociální pohodu žáků. 

  Začátek školního roku:  

Na základě reflexe minulého školního roku je maximálně individualizována výuka s cílem odstraňování nerovností a 
navázání výuky na aktuální znalosti a dovednosti žáků. Podle doporučení ČŠI vyučující vyplní tabulku 

Pro školní rok 2020/2021 je doporučeno upravit vzdělávací obsahy tak, aby byly naplněny očekávané výstupy 
příslušného RVP a zároveň aby nedocházelo k neúměrnému přetěžování žáků ve specifické situaci tohoto roku. V 
tematických plánech budou obsaženy také očekávané výstupy RVP, které nebylo možné realizovat v uplynulém 
školním roce.                                                                                                                                                                                                   Odkazy: 

 Letáček do sboroven Přiměřený vzdělávací obsah, formativní hodnocení 

 Letáček do sboroven Adaptace žáků po návratu do školy 

 Letáček do sboroven Současně platný postup KHS v případech, které mohou v souvislosti s onemocněním 
covid-19 ve školách nastat 

 Dokument České školní inspekce Doporučení pro organizaci a vzdělávání a práci se vzdělávacím obsahem ve 
školním roce 2020/2021 

 Doučování zdarma od studentů pedagogických fakult 
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