
Na základě pokynů MŠMT platí: 

Žáci (další osoby) s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. 

Při zjištění (objevení) příznaků respiračního onemocnění bude postupováno takto: 

 

 příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy: 

žák není vpuštěn do budovy školy, pokud je přítomen jeho zákonný zástupce 

 

 příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy, ale není přítomen zákonný 
zástupce žáka:  

tato skutečnost je neprodleně oznámena zákonnému zástupci a je informován  
o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/ žáka 

 

 příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole: 

neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené 
samostatné místnosti (izolace) ve škole a současně informování zákonného 
zástupce žáka o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy. 

  

              

             Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce     

             žáka o tom, že má  telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který  rozhodne 

             o dalším postupu. 

 

Žákovi 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. Tuto 
skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost. 

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 
třídy, škola poskytuje vzdělání distančním způsobem. 

Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s 
ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz 
nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.  

 

Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. 

 



Žáci bez příznaků respiračního onemocnění: 

V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje 

ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a 

následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.  

V každé učebně jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. 

Žáci nepoužívají dezinfekce přinesené z domova! 

Žáci tráví přestávky ve svých kmenových třídách. Třídu opouštějí pouze při nutnosti 

odchodu na WC. 

Při přechodu do odborné učebny čekají žáci ve své kmenové třídě na příchod vyučujícího. 

Pod jeho dohledem se přemístí do učebny. 

Polední přestávku tráví žáci ve své kmenové třídě.  

 


