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   Informace spojené s COVID-19 

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení žáka/yně: …………………………………………………………………………………………… 

Narozen/a dne: ……………………………………………………Třída: ………………………………………………… 

 

Upozorňuje zákonné zástupce/žáky, že osoby s příznaky infekčního onemocnění 
nemohou do školy vstoupit!  
 
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 (u zletilého žáka praktický lékař).   
 
Žádáme o dodržování aktuálních protiepidemických opatření! 
 

Žádáme o zvýšené dodržování zásad osobní a respirační hygieny! 

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 případě potřeby je třeba kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten 
neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.  

V každé místnosti (učebně, hygienickém zařízení, kavárně) jsou k dispozici prostředky k 
dezinfekci rukou v nádobách.  
 
 
 

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19 

V případě příznaků 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.) bude zvolen jeden z následujících postupů: 

• příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy 
školy; v případě nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zá-
stupce,  

• příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zá-
stupce nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámíme zákonnému zástupci nepro-
dleně a informujeme ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu 
ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,  
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• příznaky se vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k 
umístění do izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zá-
konného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze 
školy; zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy.  

Ve všech uvedených případech by měl zákonný zástupce/zletilý žák telefonicky 
kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

 

PŘÍPRAVA NA PŘECHOD NA PŘÍPADNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU JEDNÉ NEBO VÍCE TŘÍD 

V případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními 
MZd znemožněna osobní přítomnost žáků ve škole, pak mohou nastat následující situace:  
 
A) prezenční výuka  
V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí 
více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či skupiny, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve 
škole, běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způso-
bem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomní ve škole, např. z 
důvodu nemoci.  
 
B) smíšená výuka  
V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či 
skupiny, je škola povinna DISTANČNÍM způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána účast 
na prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v PREZENČNÍM vzdělávání. Distanční způsob 
může probíhat nejrůznějšími formami, a to dle technického vybavení konkrétní školy i jed-
notlivých žáků a dle aktuálních personálních možností školy. Distanční způsob vzdělávání 
musí vždy respektovat aktuální zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních žáků. 
Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. 

 
C) distanční výuka  
Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo ploš-
ným opatřením MZd zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné celé třídy či sku-
piny, škola poskytuje pro tyto skupiny/třídy vzdělávání výhradně distančním způsobem. 
Ostatní skupiny/třídy se vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítom-
nost všech žáků, přechází na distanční výuku celá škola. Škola vždy přizpůsobí distanční vý-
uku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým 
možnostem školy. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. 

 

V …………………. dne …………………… 

 

………………………………………………….              ………………………………………………….  

Podpis zákonného zástupce žáka/yně /     Podpis nezletilého žáka/yně 

zletilého žáka/yně     

 


