
Od 7. 9. 2020 platí, že pokud se u žáka objeví nákaza COVID 19, tak do karantény 
jde celá příslušná třída. 
Totéž se vztahuje i na provoz školní družiny, do karantény jdou všichni žáci 
příslušného oddělení. 
 
Škola bezodkladně informuje příslušné zákonné zástupce dotčených žáků. 

 
Postup školy v období zvýšeného rizika onemocnění COVID 19 
 
 
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy 
povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření 
vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.  
 
Postup školy: 


příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy 
 – žák není vpuštěn do budovy školy za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce 
 
příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce nezletilého 
žáka  
– tuto skutečnost třídní učitel neprodleně oznámí zákonnému zástupci a informuje ho o nutnosti 
bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle 
následujícího bodu 


příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka 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 třídní učitel informuje 
zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy


Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, že má telefonicky kontaktovat 

praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

 

Další informace 

 
V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem v případě 
nezletilého žáka.  

 
V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně 
považována hodnota do 37 °C.  

  
Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického 
onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze  
v případě, že zákonný zástupce písemně škole (tedy třídnímu učiteli) sdělí, že žák trpí chronickým 
onemocněním, jehož příznaky je možno zaměnit s příznaky COVID 19. 
 

Žákovi, který má teplotu vyšší než 37°C, není přístup do školy umožněn.  
Škola postupuje viz výše. 
(Žák se zvýšenou teplotou je nemocný bez ohledu na typ onemocnění. Může způsobit nákazu i 
jiným onemocněním.) 
 
Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS.  

 



Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a 
o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky, zákonné zástupce nezletilých žáků a svého zřizovatele.  
 
Onemocnění žáka nahlašuje zákonný zástupce příslušnému třídnímu učiteli 

Osoby s příznaky infekčního onemocnění mají zákaz vstupu do školy 

Zákonní zástupci žáka a další osoby mají vstup do budovy povolen pouze se souhlasem pedagoga či vedení 

školy 

Distanční vzdělávání 

 
Škola poskytuje vzdělávání 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 žáků alespoň jedné třídy. 

 
Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným 
opatřením MZd zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné celé třídy, škola poskytuje pro tyto 
třídy vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní třídy se vzdělávají dále prezenčním 
způsobem.  
 
Pokud je zakázána přítomnost všech žáků, přechází na distanční výuku celá škola.  
 


