
Dodatek ke Školnímu řádu č.3 
 

 

1.Postup školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid_19: 
 

 

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. 

Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny 
zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od 

ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona 
o ochraně veřejného zdraví). 

 

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů 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 dítěte/žáka/studenta do školy – dítě/žák není 

vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je 

přítomen jeho zákonný zástupce,  
příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen 

zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému 

zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného 
vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle 

následujícího bodu,  
příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/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 dítěte/nezletilého žáka s ohledem na 
bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy. 

 

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že 
má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

 

V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným 
zástupcem v případě dítěte/nezletilého žáka. Při péči o nemocného nebo podezřelého z 
nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy. 
Prostor izolace musí být dobře udržovatelný a dezinfikovatelný. Prostor nesmí být 
průchozí do jiné využívané místnosti, která je mimo izolační režim. Pro účely izolace 
by měla být vytipovaná a označená samostatná toaleta, která se nachází v blízkosti 
izolační místnosti a ta nemá být v době využití izolace používána dalšími osobami.  
V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti8 je za normální tělesnou 
teplotu obecně považována hodnota do 37 °C.  
V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama 
KHS nekontaktuje.  
Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně 
covid-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a 



dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření 
na nákazu tímto virem. 

 

Dítěti/žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) 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. 
 
 
 

2. Postup školy v případě výskytu nákazy Covid_19: 
 

Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta 

provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o 

protiepidemických opatřeních. V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu 

onemocnění covid-19 dříve, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo  
odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS: 
https://www.khsolc.cz/ (KHS Olomoucký kraj) 

 

o 771 139 398 
o 771 139 410  

koronavirus@msmt.cz 
 

 

V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v 

rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě 

protiepidemického šetření. Při svém rozhodování přihlíží mimo jiné k délce kontaktu, 

vzdálenosti osob, k zavedeným opatřením atd. Každá situace je jiná, protože každý 

kolektiv v sobě zahrnuje více proměnných – např. velikost školy, členění objektu 

(samostatná budova, pavilony), počet dětí/žáků/studentů ve třídě, způsob školního 

stravování, pobyt ve školní družině, v zájmových kroužcích, sportovní aktivity, 

způsob dopravy do školy a především místní epidemiologickou situaci. 

 

Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v 

provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání 

děti/žáky, zákonné zástupce nezletilých dětí/žáků a svého zřizovatele. 
 

 

V případě onemocnění zaměstnance školy, bude škola postupovat takto: 
 

 

Pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci školy, je možné, aby po domluvě 

mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem (je-li to organizačně a provozně možné) 

vykonával práci z jiného místa po dobu, kdy bude v karanténě (např. distanční výuka, 
příprava podkladů k výuce apod.); v tomto případě zaměstnanci přísluší plat (nebo 

mzda). Pokud k dohodě nedojde, není povinností zaměstnance po dobu karantény 
práci vykonávat, protože v daném období je z pohledu právních předpisů v obdobné 

situaci jako v případě nemoci (hmotné zabezpečení zaměstnance: za prvních 14 
kalendářních dní náhrada mzdy/platu ve výši 60 % redukovaného průměrného 

výdělku zaměstnance, od 15. kalendářního dne nemocenská). 

mailto:koronavirus@msmt.cz


Pro ostatní pracovněprávní souvislosti platí ustanovení zákoníku práce.  
Zaměstnanec může podle svého uvážení pro svoji ochranu používat roušku či jinou 
ochranu nosu a úst s vyšším stupněm ochrany nebo respirátor a zachovávat 
sociální distanci. 

 

3. Škola bude aktuálně sledovat a následně reagovat v co nejkratším čase 
na vyhlášení Stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví (viz 

níže uvedená tabulka). 




