
 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY  

 

• Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a 
ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty: žáci do 15 let – rouška, osoby nad 15 let – 
respirátor).  

• Po vstupu do budovy si všichni dezinfikují ruce prostředky, které zajišťuje škola a jsou 
umístěny ve všech prostorech školy. 

• Žáci nemusejí mít zakryté dýchací cesty, pokud: 

- sedí při vyučování na svých místech 
- při konzumaci potravin a nápojů 
- při cvičení 

• Žáci musejí mít zakryté dýchací cesty při pohybu po třídě a v prostorech školy.  

• Žáci budou mít s sebou 2 roušky a sáček k jejich hygienickému uložení. 

• Pokud žák vykazuje příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, 

horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, 

ztráta chuti a čichu apod.), neposílejte ho do školy.  

 

• V případě zjištění výše uvedených příznaků v průběhu přítomnosti žáka ve škole, bude 

žák s ochranou dýchacích cest po celou dobu izolován od ostatních ve zvláštní místnosti. 

Škola současně informuje zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí 

žáka ze školy. Zákonný zástupce telefonicky kontaktuje 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).  

 

• Podle aktuálně platného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, osoby, které 

se vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy a na které se 

nevztahuje některá ze stanovených výjimek (pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným 

onemocněním covid-19 apod.), jsou po vstupu na území ČR povinny se nejdříve 5. den, 

resp. 10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, nejpozději však 14. den, 

podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV2, pokud orgán ochrany 

veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení 

přítomnosti viru SARS-CoV-2 musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci. Zároveň platí 

povinnost pro zákonného zástupce žáka informovat školu o cestě do zahraničí a pro školu 

platí povinnost neumožnit žákovi přítomnost ve škole do doby předložení negativního testu.  

Z důvodu rizika možné nákazy virem Covid-19 bude vstup do školy zákonným zástupcům 
umožněn pouze ve výjimečných případech.  

 


