
Informace pro žáky a rodiče – COVID – září 2020 

 

Vážení rodiče, milí žáci, 

situace s šířením nákazy COVID nás v následujícím období nutí zavést následující opatření: 

1. Vstup do budovy 

 Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o 

bezinfekčnosti. 

 Nejsou stanovena žádná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy 

školy a pohybu osob před budovou školy. 

 Nejsou stanovena žádná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních, 

studijních skupinách či kurzech. 

 Osoby s nachlazením, teplotou a s příznaky infekčního onemocnění nemohou 

vstoupit do budovy školy. 

 Každý žák je vybaven vlastní ochranou úst a nosu, má ji uloženu v aktovce pro 

případ potřeby. 

 

2. V budově 

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

provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého 

pobytu ve škole. 

 Ve všech společných prostorách (chodby, toalety, šatny, atp.) není povinné nošení 

roušky. 

 Ranní družina nebude organizována, žáci 1. stupně odcházejí ze šaten přímo do 

tříd, kde je zajištěn dozor. 

 Odpolední družina bude organizována ve 3. skupinách (1. sk. -  1. r. , 2. sk. - 2. r.,     

3. sk. - 3. a 4. r. bude společně)  

 

3. V případě podezření na výskyt nákazy Covid-19 

 

 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 



 v případě, kdy není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka, bude tato 

skutečnost neprodleně oznámena zákonnému zástupci a bude informován 

o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/dítěte a odchodu ze školy 

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

 neprodleně dojde k nasazení roušky a umístění do izolace (malá sborovna 

školy) od ostatních přítomných ve škole a současně dojde k informování 

zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí 

žáka ze školy 

 ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce 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. 

 

4. Vzdělávání na dálku 

 V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který 

nepřekročí více jak 50 % účastníků konkrétní třídy, pokračuje výuka těch, kteří 

zůstávají ve škole, běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání 

distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou 

přítomní ve škole, např. z důvodu nemoci. 

 V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní 

třídy, bude škola tyto žáky vzdělávat DISTANČNÍM způsobem. Ostatní žáci pokračují 

v PREZENČNÍM vzdělávání. 

 Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS 

nebo plošným opatřením MZ zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné celé 

třídy, škola poskytuje pro tuto třídu vzdělávání výhradně distančním způsobem. 

Ostatní třídy se vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je zakázána 

přítomnost všech žáků, přechází na distanční výuku celá škola. 

 Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. 

 

 


