
HYGIENICKÁ A PROTIEPIDEMICKÁ PRAVIDLA PROVOZU ŠKOLY OD 1. 9. 2020 

VZHLEDEM KE COVID-19 

  

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

právními předpisy. 

 Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. 

 Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy 

a pohybu osob před budovou školy. 

 Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách a kurzech. 

 Upozorňujeme zaměstnance školy a zákonné zástupce žáků/ček, že osoby 

s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. 

 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. 

U vstupu do budovy školy, školních dílen, domova mládeže, školní jídelny a v každé učebně 

jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. 

V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně provede dezinfekci rukou a 

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

  

 

POSTUP ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19 

  

 Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto 

povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna zajistit 

„oddělení mladistvého, který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních mladistvých 

a zajistit dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví). 

 Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků 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.), ale je vhodné těmto 

příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento 

postup: 

 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 zástupce, 

 příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce 

nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o 

nutnosti bezodkladného vyzvednutí/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 informování zákonného zástupce 

nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy; zletilý žák opustí v 

nejkratším možném čase budovu školy. 

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka o tom, 

že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

  



V PŘÍPADĚ VÝSKYTU ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA NEBO ZAMĚSTNANCE 

ŠKOLY 

  

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 více než 

poloviny žáků  alespoň jedné třídy. Povinnost poskytovat tímto způsobem v daných situacích 

vzdělávání se vztahuje na střední školy. 

Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich 

podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v 

prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny. 

  

Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. 

  

Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků. 

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. 

Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole. 

 

 

DOMOV MLÁDEŽE 

 

V souladu s § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších 

předpisů, je nezbytné k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění zajistit oddělení 

žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění od ostatních žáků a zajistit pro ně dohled 

zletilé fyzické osoby. 

 

Pokud se u ubytovaného žáka objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně onemocnění 

COVID-19), je povinen okamžitě použít roušku, oznámit potíže vychovateli a postupovat dále 

podle jeho pokynů.  

Prvním krokem je vždy umístění osoby s příznaky infekčního onemocnění v izolační 

místnosti. V izolační místnosti pobývá osoba s příznaky infekčního onemocnění až do doby 

převzetí zákonným zástupcem. Na tom je nutno trvat v případě nezletilého žáka. Zákonný 

zástupce musí být informován o nutnosti kontaktovat telefonicky praktického lékaře  u 

kterého je registrovaný a postupovat podle jeho pokynů. 

U zletilých žáků s příznaky infekčního onemocnění je nutné další postup konzultovat s jeho 

registrujícím praktickým lékařem. 

Ostatní spolubydlící s osobou s příznaky infekčního onemocnění, která byla izolovaná, 

zůstávají ve své ubytovací jednotce v běžném režimu při dodržování obecných pravidel 

osobní hygieny. 

V případě, že bude izolovaný žák testován na COVID-19 s pozitivním výsledkem, budou ze 

strany KHS Zlínského kraje nařízeny protiepidemická opatření a karantény pro osoby 

z rizikového kontaktu. 

Pro návrat do domova mládeže po ukončení léčby lze využít potvrzení o bezinfekčnosti 

podepsané zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo žákem zletilým. 


