
Informace o provozu školy související 
s epidemiologickou situací 

Vážení rodiče, milí studenti, 
vzdělávání bude i ve školním roce 2020/2021, přinejmenším v jeho začátku, 
ovlivněno aktuální epidemiologickou situací. O opatřeních, které jsme jako škola 
nuceni přijímat, Vás budeme průběžně informovat. Vycházíme především z 
manuálu MŠMT a z podkladů Ministerstva zdravotnictví. Jsme si vědomi toho, že 
situace nebude jednoduchá ani pro jednu stranu a bude vyžadovat od všech 
zodpovědný přístup, pochopení a trpělivost. 
  

HYGIENA 

• Dávkovače s desinfekcí jsou k dispozici u vstupu do školy, v šatnách, v učebnách, 
na toaletách a v dalších prostorách školy. 

• Po příchodu do školy si každý student vydesinfikuje ruce, po příchodu do třídy si 
ruce umyje mýdlem (20–30 sekund), případně provede dezinfekci rukou. Řádnou 
hygienu dodržuje student po celou dobu pobytu ve škole.  

OBECNÉ INFORMACE A PROVOZ ŠKOLY 

• Není nutné prohlášení o bezinfekčnosti 
• Omezení počtu studentů ve třídách nejsou stanovena! 
• Třídní učitelé se obrátí na rodiče, aby aktualizovali kontaktní údaje (telefonní 

čísla a e-maily). 
• Aktuální informace budeme zveřejňovat na webových stránkách školy. 
• Upozorňujeme, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy 

vstoupit! 
• Pobyt rodičů studentů a dalších osob uvnitř budovy školy je omezen. 
• V případě, že rodiče potřebují jednat s vyučujícími, je třeba si předem domluvit 

schůzku 

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA 
VÝSKYT NÁKAZY COVID-19 (dle manuálu 
MŠMT) 

• Máme povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. 
Naplňujeme ji tím, že jsme povinni zajistit oddělení studenta, který vykazuje 
známky akutního onemocnění, od ostatních a zajistit pro něj dohled zletilé 
„fyzické osoby". 



• Nemáme povinnost aktivně zjišťovat u studentů příznaky infekčního 
onemocnění. Při jejich zjištění budeme volit tento postup:  

o příznaky jsou patrné již při příchodu studenta do školy – není vpuštěn 
do budovy školy  

o příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti studenta 
ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem 
připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od 
ostatních přítomných ve škole a současně budou v případě nezletilých 
žáků informováni zákonní zástupci studenta, v případě zletilých žáků 
budou tito co nejrychleji odesláni domů 

• Studentovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou 
projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, 
kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí 
infekční nemocí. Potvrzení vydává ošetřující lékař pro děti a dorost – 
nepředkládá se negativní test na coronavirus.  

• Studenti, kteří mají příznaky různých onemocnění nebo jsou již nemocní 
(např. mají angínu), tak se mají léčit doma. 

• V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální 
tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37 °C. V případě pouhého 
podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje. 

VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ U ŽÁKA 

• Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta 
provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o 
protiepidemických opatřeních. V případě, že se dozvíme o výskytu onemocnění 
covid-19 dříve, kontaktujeme zaměstnance protiepidemického odboru nebo 
odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS. 

• Vzdělávání poskytujeme distančním způsobem, pokud je v důsledku 
krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS 
nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna 
osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné 
skupiny/třídy/oddělení. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku 
distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). 
Ostatní, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Žáci mají 
povinnost se distančně vzdělávat.  

• V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání 
distančním způsobem. 

 


