Pokyn k provozu škol a školských zařízení od 3. 5. 2021

Pokyn je závazný pro všechny zaměstnance, žáky a studenty SŠHS a VOŠ, Opava a vychází z Pokynů MŠMT
a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních
v návaznosti na jednání vlády z 29. 4. 2021.

Praktické vyučování – se umožňuje praktické vyučování, osobní účast je podmíněna povinným testováním
žáků a studentů. Omlouvání žáků a studentů, viz Pokyn k hodnocení praktické výuky ve 2. pololetí.
Teoretické vyučování pro žáky a studenty bude probíhat distančním způsobem dle rozvrhů pro příslušný typ
vzdělávání (učňovské obory, maturitní obory, vyšší odborné vzdělávání). Pokud je žák nemocen, je mu
nařízená karanténa, musí svou nepřítomnost v teoretickém vyučování omluvit podle Školního řádu.
Jsou povoleny individuální konzultace v praktické i teoretickém vyučování (pouze jeden žák nebo student a
jeden pedagogický pracovník), na tyto žáky a studenty se nevztahuje povinné testování. Nutné dodržovat
předepsaná hygienická opatření.
Jsou povoleny skupinové konzultace žáků posledních ročníků středních škol anebo žáků ohrožených školním
neúspěchem z jiných ročníků, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině (homogenita skupin není
vyžadována). Účast na těchto skupinových konzultacích je pro žáka dobrovolná. Žáci, studenti i učitelé mají
povinnost podstoupit testování, viz Pokyn k testování žáků a studentů.

Domov mládeže poskytuje ubytování žákům a studentům, kteří se mohou účastnit praktického vyučování a
mají nařízenou výuku. Na ubytované žáky se vztahuje Pokyn k testování žáků a studentů.
Žáci, studenti a zaměstnanci používají ve všech vnitřních prostorách školy ochranné prostředky dýchacích
cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující
minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 %
dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek
naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,
které brání šíření kapének, s výjimkou:
- zaměstnanců v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu,
kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby,
- ubytovaných, žáků nebo studentů při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory) v internátě a
domově mládeže,
- strávníků ve školní jídelně v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že
strávník sedí u stolu.
Přijímací řízení – uchazeči o studium v rámci konání jednotné přijímací zkoušky musí používat jako
ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek (není
nutný respirátor). Podmínky testování uchazečů jsou upraveny v Pokynu „JPZ – informace ke vstupu do SŠHS a
VOŠ, Opava“.
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Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné,
aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje
vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.
Osobní přítomnost ve škole je povolena pouze za předpokladu, že zaměstnanec nemá příznaky onemocnění
COVID-19 a podstoupil POC antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 nebo
preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 a jeho výsledek je negativní.
Bližší informace budou zpracovány v „Pokynech pro testování zaměstnanců“.
Výjimku z testování mají osoby:
a) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a od
prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
b) doloží negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR
testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin a které byly provedeny
poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
c) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění
COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní.
Provoz školních jídelen není zakázán, ale musí se řídit pravidly pro provoz stravovacích služeb. Rozestupy 1,5
metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o
dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinkami osob musí být rozestup minimálně 2 metry).
V případě žáků, kteří se účastní prezenční výuky, a zaměstnanců, kteří jsou osobně přítomni na pracovišti, je
možné, aby se stravovali v jídelně. Žáci, kteří se účastní distanční výuky, a zaměstnanci, kteří práci
nevykonávají osobně na pracovišti, si stravu mohou odebrat pouze výdejním okénkem, není možné stravu
konzumovat na místě.
Poskytování stravy cizím strávníkům se řídí stejnými pravidly jako provoz restaurací (tedy skrze výdejové
okénko).

V Opavě 3. 5. 2021
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Mgr. Martin Ruský, v. r.
ředitel školy
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