
 

 

Informace k provozu školy vzhledem ke COVID-19 

 

Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými 

právními předpisy. 

V současné době není vyžadováno použití roušek žáky při pobytu ve škole. Případná nutnost 

jejich použití se řídí „Semaforem MZ“ a žáci na ni budou neprodleně upozorněni. 

Škola nevyžaduje od žáků prohlášení o bezinfekčnosti. Do školy přicházejí pouze žáci, kteří 

nemají příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota nad 37° C, horečka, kašel, rýma, 

dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu). 

U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/u tělocvičny jsou k dispozici prostředky 

k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. 

Při každém vstupu do školy žák (i další návštěvník školy) použije připravenou bezdotykovou 

dezinfekci na ruce. Při vstupu do jídelny si žáci umyjí ruce tekutým antibakteriálním mýdlem 

nebo použijí dezinfekční prostředek na ruce. Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická 

pravidla; jejich opakované nedodržování je důvodem ke kázeňskému postihu. 

 

Postup v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19 

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 žáka – 

tato skutečnost je neprodleně oznámena zákonnému zástupci, je informován o nutnosti 

bezodkladného vyzvednutí 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 nasazení roušky a umístění do izolace v připravené samostatné místnosti, současně je 

informován zákonný zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy; 

škola informuje zákonného zástupce žáka o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického 

lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 



Další informace 

− Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního 

onemocnění, ale bude jim věnovat zvýšenou míru pozornosti. 

− V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS 

nekontaktuje. 

− Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. 

− Škola je povinna v případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním 

covid-19 postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná 

mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZ. 

− Veškerá zvýšená hygienická opatření vycházejí z manuálu vydaného MŠMT Provoz 

škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID -19. 

 

 

 

Ve Žluticích dne 31.9.2020     Ing. Bc. Radka Stolariková, Ph.D. 

        ředitelka školy 


