Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Nám. Komenského 950, 687 25 Hluk
Pokyn ředitelky školy
čl. I
1. Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č.
258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19
způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
Všem osobám se s účinností ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto
mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků 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 95 % 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.
2. (S)plnění mimořádných opatření jsou všichni ředitelé škol povinni dle zákona zajistit. Proto jako ředitelka
školy ve věci ochrany, zdraví a bezpečnosti všech osob ve škole nebo školském zařízení, resp. k pokynu
mít zakrytá ústa a nos ve škole nebo školského zařízení z důvodu nebezpečí vzniku epidemie či výskytu
infekční nemoci tak činím tímto níže uvedeným písemným „Pokynem“ v dané věci.
čl. II
1. Ředitelka školy vydává s platností a účinností od 25. 02. 2021 zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob
(včetně žáků) bez ochrany obličeje (nos a ústa) do vnějších a vnitřních prostorů školy. Zákaz platí do
odvolání.
2. Za ochranu se považují respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující
minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95
% 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 (dále jen „rouška)
3. Důvodem je odvrácení nebezpečí ohrožení životů a zdraví všech osob ve vnějších a vnitřních prostorách
školy.
4. Tento pokyn ředitelky se vztahuje na všechny osoby ve vnitřních a vnějších prostorách školy/škol.
zařízení, a to včetně zaměstnanců školy a žáků školy.
5. Pokud se do budovy školy bude dožadovat vstupu osoba, která tato opatření nebude dodržovat, bude
kontaktována Krajská hygienická stanice a Policie ČR.
6. Pro zajištění ochrany zdraví ostatních žáků a zaměstnanců jí bez ochranného prostředku dýchacích cest
nebude vstup umožněn.
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7. Pokud bude žák odmítat mít nasazenou roušku ve škole i přes výzvu pedagogického pracovníka,
porušuje tím školní řád, protože nerespektuje pokyny, které jsou mu uděleny v souladu s právními
předpisy.
8. V případě, kdy žák ani přes upozornění a případné poskytnutí náhradní ochrany obličeje tuto nenasadí,
bude žák izolován od ostatních žáků v oddělené místnosti a škola nad ním zajistí dohled zaměstnancem
nepatřícím do rizikové skupiny (postup dle ust. § 7 zákona č. 258/2000 Sb.).
9. Za nedodržování školního řádu hrozí žákovi výchovné opatření. Pokud by k tomuto jednání mělo u žáka
docházet opakovaně, bude kontaktován OSPOD s podezřením na zanedbávání rodičovské odpovědnosti
jeho zákonných zástupců.
10. Pokud dotyčný žák nemůže ochranu obličeje nosit z objektivních příčin (např. proto, že trpí nemocí, která
mu nošení roušky zhoršuje), budou tyto případy zřetele hodné doloženy lékařskou zprávou od
poskytovatel zdravotních služeb.
11. Každý rodič dle ust. § 858 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákona nese zodpovědnost za možné
nebezpečí, včetně ohrožení zdraví, které by způsobil nejen svému, ale i dalším žákům tím, že odmítá
respektovat daná hygienická opatření.
12. Ředitelka školy nemá ve své kompetenci o daném nařízení MZČR diskutovat nebo provádět rozbory
právních předpisů, k tomu je oprávněn pouze soud.
13. Pokud jakýkoliv subjekt s tímto opatřením, respektive s pokynem ředitele školy nesouhlasí, nechť se
obrátí na soud.
Závěr:
K tomuto uvádím, že všechna účinná opatření vyžadovaná státními orgány bude škola plnit a jejich
dodržování vyžadovat a jakýkoliv subjektivní názor kohokoliv je zcela irelevantní. Pokud se nařízení
vlády, mimořádná opatření MZČR nebo opatření jiných státních orgánů změní, tato pravidla budou vždy
aktualizována a v této nové podobě také vyžadována.
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