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Informace pro žáky a zákonné zástupce k provozu školy ve školním roce 2020-2021 v souvislosti 

s Covid-19. 

• V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý žák důkladně 20-30 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. 

• Žáci dodržují zásady osobní a respirační hygieny (tj. kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového 

kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce. 

• Žáci (a ostatní osoby) s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.  

• Jsou-li u žáka patrné příznaky infekčního onemocnění, volí škola dle MŠMT tento postup: 

a) 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. 

Předpokládáme, že  v případě žáků SŠ nebude zákonný zástupce přítomen, proto budeme 

postupovat dle bodu b). 

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

nezletilého žáka. Zákonní zástupci budou neprodleně informování o tom, že musí bezodkladně 

vyzvednout žáka ze školy. Pokud toto není možné, bude postupováno dle bodu c). 

c) příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole. Neprodleně dojde 

k poskytnutí roušky a umístění do izolační místnosti. Zákonní zástupci budou informováni 

a musí bezodkladně vyzvednout žáka ze školy. Zletilý žák opustí v nejkratším možném čase 

budovu školy.  

Ve všech uvedených případech a), b, c) zákonní zástupci a zletilí žáci mají  telefonicky 

kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

• Zástupci povinni poskytnout aktuální kontakty (telefonní čísla, e-maily), aby se s nimi mohlo 

v případě potřeby vedení školy neprodleně spojit.  

• Žáci jsou povinni sledovat školní e-mail a webové stránky školy, kde budou zveřejňovány aktuální 

informace související s epidemií, dále informace o případné karanténě (třídy, školy). 

• 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). 

• Onemocnění žáka (výskyt Covid 19) se hlásí na sekretariát školy. Tel.: 378 015 224. 

Vypracovala: PhDr. Radka Felzmannová                                      PhDr. Ivana Křížová, ředitelka školy 

__________________________________________________________________________________ 

Vážení rodiče, 

žádáme Vás,  abyste uvedli telefonní čísla na oba rodiče (je-li to možné), dále i do zaměstnání.  Rodiče, 

kteří pracují v provozech, kde se nemohou rychle uvolnit, prosíme, aby předem zvolili i jinou zletilou 

osobu, která může žáka vyzvednout a se kterou se může vedení školy rychle spojit – prarodiče, zletilý 

sourozenec, jiná osoba. Důvodem je již výše zmíněné – onemocní-li žák ve škole, musí ho rodiče 

neprodleně ze školy vyzvednout.  

Dále Vás žádáme, pokud má žák příznaky infekčního onemocnění, neposílejte ho do školy. 

Děkujeme za pochopení, vedení školy 


