
Provoz a výuka na SŠE Lipník nad Bečvou ve školním roce 2020-2021 vzhledem 

ke Covid-19 

Sdělení žákům a zákonným zástupcům 

Provoz a výuka na Střední škole elektrotechnické ve školním roce 2020-2021 vycházejí 

z dokumentu MŠMT Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke 

Covid 19 a jeho příloh a doporučení: 

Zahájení školního roku: 

 Škola zahájí svou výchovně-vzdělávací činnost v plném rozsahu v souladu se školskými 

právními předpisy; 

 Nejsou přijata žádná omezení počtu žáků ve třídách a skupinách; 

 Nošení roušek ve škole není podle aktuálních pokynů povinné (o případné změně 

budete informováni); 

Provoz v průběhu školního roku: 

 Provoz v průběhu školního roku se bude řídit tzv. semaforem. Příznivá situace je 

označena zelenou barvou, počínající komunitní přenos oranžovou barvou, narůstající 

nebo přetrvávající komunitní přenos červenou barvou (omezení provozu školy). 

 Pokud nebude nařízeno jinak, tak podle současných pravidel platí, že od žáků se 

nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti; 

 Žáci budou dodržovat zpřísněné zásady osobní a respirační hygieny – např. kašlat a 

kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a následně si umýt ruce; 

 Žáci, zákonní zástupci a další osoby s příznaky infekčního onemocnění nesmí vstoupit 

do školy 

 Pohyb žáků a zákonných zástupců, přesouvání tříd budou ve škole omezeny, pokud to 

umožní organizační podmínky; 

 U vstupu do budov školy, sportovní haly, do školní jídelny, v každé třídě jsou k dispozici 

prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. Žáci do hlavní budovy na ulici 

Tyršova vstupují přes šatny, kde je umístěn nášlapný dávkovač dezinfekce. Nášlapný 

dávkovač je umístěn také před vstupem do školní jídelny; 

 Po příchodu do budovy si každý (žáci, zákonní zástupci) provede dezinfekci rukou, 

popřípadě si důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači 

a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu pobytu ve škole; 

 Žák vykazující známky akutního onemocnění bude izolován od ostatních v samostatné 

místnosti a zajistí se mu pedagogický dohled. V izolaci pobývá žák do odchodu ze školy 

nebo do doby převzetí zákonným zástupcem v případě nezletilého žáka. Žák nebo 

zákonný zástupce kontaktuje ošetřujícího lékaře žáka, ten rozhodne o dalším postupu; 

Výuka v průběhu školního roku 

 Výuka se bude řídit „semaforem“; 

 Žáci nebudou soutěžit v celostátních soutěžích, protože MŠMT je ve školním roce 

2020/2021 nebude vyhlašovat; 



 Podle „semaforu“ se budou/nebudou konat aktivity a akce jako exkurze do firem, 

návštěvy divadelních představení, třídní ples, třídní výlety apod. Lyžařský kurz se 

v tomto školním roce konat nebude. Rovněž se nebudou organizovat jazykově-

poznávací výjezdy do zahraničí; 

 Pokud bude epidemiologická situace příznivá, nebude omezen rozsah praktického 

vyučování, včetně praxe a odborného výcviku ve firmách; 

 Žáci budou po dobu školního roku plnit povinnosti prezenční výuky, čili povinnosti 

docházky, dle školního řádu a rozvrhu hodin, pokud krajská hygienická stanice (KHS) 

nebo ministerstvo zdravotnictví nerozhodne jinak (MZd) – karanténa, opatření. 

 Přítomnost žáka ve škole v důsledku Covid-19 znemožní nařízení karantény nebo 

opatření KHS nebo MZd. 

 Případné vzdělávání na dálku: 

a/ PREZENČNÍ VÝUKA: Omezený počet žáků v karanténě, menší než 50 % třídy, probíhá 

prezenční výuka ostatních žáků. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání 

distančním způsobem 

b/ SMÍŠENÁ VÝUKA: Znemožněna účast žáků ve škole více než 50 % – zahájí se distanční 

vzdělávání. Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání. 

c/ DISTANČNÍ VÝUKA: Z důvodu karantény nebo opatření KHS nebo MZd zakázána 

přítomnost celé třídy ve škole, zahájí se distanční vzdělávání pro celou třídu.  Prezenční 

vzdělávání nebude probíhat. Krajní varianta je karanténa celé školy.  

Školní stravování 

 Žáci budou dodržovat co nejmenší kontakt ve školní jídelně; 

 Do školní jídelny vstupují žáci po předchozí dezinfekci/mytí rukou; 

 Žáci si nebudou sami odebírat příbory z hromadných zásobníků a nápoj se 

samoobslužných táců; 

Ubytování na domově mládeže 

 Žáci se budou řídit zpřísněnými hygienickými pokyny vedoucí DM a vychovatelů; 

 Žáci s příznaky infekčního onemocnění nesmí do DM vstoupit; 

 Žák vykazující známky akutního onemocnění bude izolován od ostatních v samostatné 

místnosti a zajistí se mu dohled. V izolaci pobývá žák do odjezdu z DM nebo do doby 

převzetí zákonným zástupcem v případě nezletilého žáka. Žák nebo zákonný zástupce 

kontaktuje ošetřujícího lékaře žáka, ten rozhodne o dalším postupu; 

 

V Lipníku nad Bečvou dne 26.8.2020 

       Mgr. Michael Tesař 

       Ředitel školy 


