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Ing. Arnošt Klein
ředitel školy

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola,
Opava, příspěvková organizace
Tento materiál se vztahuje na základní provozní podmínky středních škol a konzervatoří
v souvislosti s přípravou žáků posledních ročníků středních škol a 4. ročníků a posledních
ročníků konzervatoří na vykonání maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria v
konzervatoři, kterou je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 možné
realizovat od 11. května 2020.
Navazuje na:
● metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT)
„OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ STŘEDNÍCH ŠKOL A KONZERVATOŘÍ PRO OBDOBÍ PŘÍPRAVY
NA MATURITNÍ A ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKU A ABSOLUTORIUM V KONZERVATOŘI V OBDOBÍ
DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020“, který je přílohou č. 1 této směrnice,
● metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT)
„OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO
ROKU 2019/2020“, který je přílohou č. 2 této směrnice:
● metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT)
„OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ DOMOVŮ MLÁDEŽE A INTERNÁTŮ V OBDOBÍ DO KONCE
ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020“, který je přílohou č. 3 této směrnice:
Účast žáků a studentů na konzultacích je dobrovolná s přihlédnutím ke stanoveným
rizikovým poměrům. Rozvržení konzultací vychází z návrhů vyučujících, pokud žáci a
studenti vyžadují další konzultace, projednají jejich zařazení s vyučujícími, případně zástupci
ředitelů školy dle jednotlivých zaměření.
Pohyb žáků, spojený s účastí na přípravě na vykonání maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky
a absolutoria v konzervatoři se řídí těmito principy a specifiky Masarykovy střední školy
zemědělské a Vyšší odborné školy, Opava, příspěvková organizace:
● Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená
krizovými opatřeními, zejména:
o Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
o Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými
opatřeními.
● Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:
o Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; každá třída má určenou
svou místnost pro konzultace, své šatny i své sociální zázemí, které jsou
prostorově výrazně izolovány.
o Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo
mimořádnými opatřeními.
o Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
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● Vstup do školy se řídí těmito zásadami:
o Při prvním vstupu do školy předkládá žák prohlášení, která je nutné podepsat
před vstupem do školy. Prohlášení u nezletilých žáků je podepsáno také
zákonným zástupcem. Jedná se o jedno prohlášení, který je přílohou č. 4 této
směrnice a které obsahuje:
▪ písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených
Ministerstvem zdravotnictví, a
▪ písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního
onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu
apod.).
o Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím
osobám.
o Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
o Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení
roušky.
o Škola vymezila prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat, jsou dány
rozmístěním učeben, šaten a sociálního zázemí pro jednotlivé třídy:
▪ žáci 2. N - učebny 1. N a 2. N na Domově mládeže, rozdělení do skupin
dle harmonogramu výuky, šatny v rámci tříd, sociální zázemí na 2.
poschodí Domova mládeže, možnost využití venkovních prostor v
oploceném areálu Domova mládeže, vše s využitím daných
hygienických pravidel, harmonogram teoretických konzultací je
přílohou č. 5 této směrnice.
▪ žáci 4. C - učebny 3. C a 2. Za v hlavní budově školy, rozdělení do skupin
dle harmonogramu výuky, šatny dle tříd, sociální zázemí nu velké
tělocvičny, možnost využití venkovních prostor mezi tělocvičnou a
hlavní budovou školy, vše s využitím daných hygienických pravidel,
harmonogram teoretických konzultací je přílohou č. 5 této směrnice.
▪ žáci 4. A - multimediální učebna na školním statku, rozdělení do skupin
dle harmonogramu výuky, šatna vedle učebny, sociální zázemí vedle
učebny, možnost využití venkovních prostor před učebnou na
travnaté ploše v areálu školního statku, vše s využitím daných
hygienických pravidel, harmonogram teoretických a praktických
konzultací je přílohami č. 5 a 6 této směrnice.
▪ žáci 4. L - stupínková učebna na staré mechanizační hale, rozdělení do
skupin dle harmonogramu výuky, šatna vedle učebny,, sociální zázemí
vedle učebny, možnost využití venkovních prostor na travnatém
prostranství mezi mechanizační halou a parkovištěm, vše s využitím
daných hygienických pravidel harmonogram teoretických konzultací
je přílohou č. 5 této směrnice.
▪ studenti VOŠ - učebna 2. VOŠ na školním statku, šatna vedle učebny,
sociální zázemí vedle učebny, možnost využití venkovních prostor
před učebnou na zpevněné ploše v areálu školního statku mezi VOŠ a
jídelnou, vše s využitím daných hygienických pravidel, harmonogram
teoretických konzultací je přílohou č. 7 této směrnice.
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▪

▪
▪

praktická výuka a odborný výcvik 3. Za 3. Z1, 3. Z2 a 4. A - nová hala,
učebny, dílny, rozdělení do skupin dle harmonogramu výuky, šatna dle
tříd, sociální zázemí na nové hale, možnost využití venkovních prostor
na prostranství mezi mechanizační halou a fóliovníkem, vše s
využitím daných hygienických pravidel harmonogram teoretických
konzultací je přílohou č. 6 této směrnice.
počítači podporovaná výuka 2. N, 3. Za, 3. Z1, 3. Z2 - stará
mechanizační hala, učebna autoškoly na staré mechanizační hale,
rozdělení do skupin dle harmonogramu výuky, šatna vedle učebny,,
sociální zázemí vedle učebny, možnost využití venkovních prostor na
travnatém prostranství mezi mechanizační halou a parkovištěm, vše s
využitím daných hygienických pravidel harmonogram teoretických a
praktických konzultací je přílohou č. 5 a 6 této směrnice.

o Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované
nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě
nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka
z přípravy.
● Pohyb ve škole a ve třídě:
o Každá třída má své prostory, které jsou izolovány od ostatních, přesuny skupin
žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet, společných a venkovních prostor je
tedy organizován tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami,
tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
o Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné
(nejméně 1,5 metru).
o Je zabezpečeno, vybavení, úklid a dezinfekce všech vnitřních prostor včetně
toalet přístupných pro žáky a zaměstnance v intencích pokynů ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy
o Všechny vnitřní prostory určené pro konzultaci budou větrány, což je zásadním
preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
o Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít
dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30
sekund vodou a tekutým mýdlem).
o Složení skupin stanovili jednotliví zástupci ředitele školy s ohledem na
předměty či zkoušky v rámci závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky či
absolutoria v konzervatořích.
o Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu
jeden žák v lavici ve třídě.
o V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je
zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu
kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
o Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.
o Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě
o Škola povede evidenci o docházce žáků do školy v improvizovaných třídních
knihách.
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o Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým
příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu,
jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
o Při podezření na nákazu Covid 19 bude škola postupovat dle metodického
pokynu MŠMT.
o Pokud žák nebo zaměstnanec školy patří do rizikové skupiny, postupuje se
podle metodického pokynu MŠMT.
● Zajištění školního stravování a ubytování na domově mládeže
○ Škola bude poskytovat po dobu konzultací stravu pro zaměstnance školy a
žáky využívající konzultace formou vydávání obědů při zajištění pravidel
uvedených v odstavci pro poskytování školního stravování v zařízeních
školního stravování v příloze č. 1. Strava v závislosti na počtu přihlášených
bude poskytována od úterý 12. května 2020. Výdej obědů bude realizován od
10,30 do 13,30 hod.
○ Žáci, kteří nechtějí využít školní stravu si mohou přinést vlastní stravu.
○ Žáci, kteří budou požadovat ubytování na Domově mládeže, mohou být
ubytování dle specifik přílohy č. 3 Ochrana zdraví a provoz domovů mládeže
a internátů v období do konce školního roku 2019/2020. Cenové podmínky
ubytování jsou v závislostí na vnitřnch směrnicích 30,- Kč/noc.
○ Žáci ubytování na Domově mládeže mohou obdržet celodenní stravu formou
snídaně, oběda a balíčku místo večeře za standardních cenových podmínek.
Strava v závislosti na počtu přihlášených bude poskytována od úterý 12.
května 2020. Výdej snídaní bude realizován od 7,00 do 7,45 hod., výdej obědů
bude realizován od 10,30 do 13,30 hod.
○ Podmínkou pro zajištění stravování a ubytování je objednávka těchto služeb
nejméně 2 pracovní dny dopředu, u stravy standardně elektronicky, u DM
telefonicky objednáním ubytování na tel. 733 595 528.
○ Při prvním vstupu do budovy Domova mládeže předkládá žák prohlášení,
která je nutné podepsat před vstupem do školy. Prohlášení u nezletilých žáků
je podepsáno také zákonným zástupcem. Jedná se o jedno prohlášení, který
je přílohou č. 4 této směrnice a které obsahuje:
■ písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených
Ministerstvem zdravotnictví, a
■ písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního
onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu
apod.).
● Specifika pro praktické vyučování, kurzy svařování, autoškolu a vyšší odbornou
školu:
o Pravidla pro dodržování zvýšených hygienických podmínek při organizaci
praktického vyučování se aplikují stejně jako pro školu. V tomto období bude
umožněna realizace praktického vyučování pro žáky posledních ročníků
zejména na školních pracovištích v souvislosti s přípravou na závěrečnou
nebo maturitní zkoušku.
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o Pro praktické vyučování jsou vyčleněny samostatné učebny, dílny, šatny a
sociální zázemí, které jsou přílohou č. 6 této směrnice.
o Při realizaci praktického vyučování je nutné dodržovat také zvýšené
hygienické podmínky aktuálně stanovené pro provoz jednotlivých pracovišť
dle druhu vykonávané činnosti. Současně je potřeba dbát na to, aby mezi žáky
navzájem a dalšími osobami účastnící se praktického vyučování docházelo ke
kontrolovanému předávání nářadí, měřidel, materiálů a podobně s možným
využitím dezinfekce. Minimalizují se úkony s vysokou fyzickou náročností,
které případně vyžadují osobní hygienu sprchováním apod.
o Při realizaci autoškoly je možno využívat venkovní prostory školy, školní dvůr
a autocvičiště za dodržení předepsaných hygienických opatření, při jízdách
musí být vozidlo po každém žákovi předepsaným způsobem vydesinfikováno.
Pravidla zkoušek se řídí odborem dopravy magistrát města Opavy v dané
koronavirové situaci.
o Při realizaci autoškoly i svářečského kurzu se postupuje podle specifických
podmínek pro autoškoly ze dne 24. dubna 2020 a podle podmínek pracoviště
poskytujícího kurzy svařování
o Pro vyšší odbornou školu jsou vyčleněny samostatné učebny, , šatny a sociální
zázemí, které jsou přílohou č. 7 této směrnice. Jsou zrušeny praxe a exkurse.
Ostatní náležitosti studia – konzultace, zápočty, zkoušky a absolutoria
v průběhu měsíce června zůstávají nezměněny až do vydání upřesnění ze
strany MŠMT.
o Hygienické principy provozu vyšší odborné školy v daném období jsou v
příloze č. 2 této směrnice.
PŘÍLOHA č. 1: Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „OCHRANA
ZDRAVÍ A PROVOZ STŘEDNÍCH ŠKOL A KONZERVATOŘÍ PRO OBDOBÍ PŘÍPRAVY NA MATURITNÍ
A ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKU A ABSOLUTORIUM V KONZERVATOŘI V OBDOBÍ DO KONCE
ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020“.
PŘÍLOHA č. 2: Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen
MŠMT)„OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE
ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020“.
PŘÍLOHA č. 3: Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen
MŠMT)„OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ DOMOVŮ MLÁDEŽE A INTERNÁTŮ V OBDOBÍ DO KONCE
ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020”.
PŘÍLOHA č. 4: Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a o seznámení s vymezením
rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví.
PŘÍLOHA č. 5: Časový harmonogram pro jednotlivé třídy při konzultacích teoretické výuky.
PŘÍLOHA č. 6: Časový harmonogram pro jednotlivé třídy při konzultacích praktické výuky.
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PŘÍLOHA č. 7: Časový harmonogram pro jednotlivé třídy při konzultacích výuky vyšší odborné
školy.
V Opavě dne 6. května 2020
Ing. Arnošt Klein, ředitel školy
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