
C Mimořádná opatření v době epidemie koronaviru 

 
1.Citace  (výňatky) ze zákona o ochraně veřejného zdraví a následný 

postup školy:  
 
1. 1. Postup školy v případě příznaků žáka infekčních a virových 

onemocnění, případně při podezření na Covid:  
§ Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně 
covid-19,tzn.,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/ do školy – 

dítě/žák/ není vpuštěno 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/studenta 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; zletilý žák opustí v nejkratším možném čase 

budovu školy. Ve všech uvedených případech škola informuje 
zákonného zástupce, že má telefonicky kontaktovat 

praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 
 

1.2. Postup školy v případě příznaků žáka chronickým onemocněním či 

alergií:  
§ Dítěti/žákovi/studentovi (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. 

Pokud u dítěte/žáka/studenta přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které 
jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto 
skutečnost praktický lékař pro děti a dorost  

 



2.  Distanční výuka:  

 
§ 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 

dětí/žáků/studentů alespoň jedné skupinytřídy.  
§ Žáci a studenti mají povinnost se distančně vzdělávat. V případě, že 
se žák nemůže vzdělávat distančním způsobem, bude škola vyžadovat 

písemnou omluvu.  
 

§ V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání 
distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, 
kdy děti/žáci/studenti nejsou přítomni ve škole.  

2. 1. Rozdíl mezi prezenční výukou, smíšenou výukou a distanční 
výukou:  

A) prezenční výuka  V případě, že se opatření či karanténa týká pouze 
omezeného počtu žáků, který nepřekročí více jak 50 % účastníků 

konkrétní třídy či oddělení, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, 
běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání 
distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy 

děti/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 oddělení, je škola povinna 
distančním způsobem  vzdělávat žáky, kterým je zakázána účast na 

prezenční výuce. Ostatní děti/žáci/studenti pokračují v PREZENČNÍM 
vzdělávání. Distanční způsob může probíhat nejrůznějšími formami, a to 
dle technického vybavení konkrétní školy i jednotlivých žáků a dle 

aktuálních personálních možností školy. Může se jednat o zasílání 
tištěných materiálů, pokynů k samostatné práci s učebními texty, on-

line přenos prezenční výuky či nejrůznější formy synchronní i 
asynchronní formy on-line výuky. Distanční způsob vzdělávání musí vždy 
respektovat aktuální zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních 

žáků. 

C) distanční výuka Bude-li zakázána přítomnost všech žáků ve škole 

z důvodu nařízení karantény,  přechází na distanční výuku celá škola.  

3. Nošení roušek a ochranných prostředků:  

 
3. 1. Vymezení pojmu „rouška“  

- Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se považuje nejenom 
rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření 
kapének (dále jen „rouška“). 

 
3. 2. Epidemiologická situace  
- Ředitelka školy průběžně sleduje stupně pohotovosti v oblasti ochrany 

veřejného zdraví na semaforu a dle aktuálního výskytu epidemie může 
nařídit používání roušek ve škole žákům, zaměstnancům, zákonným 



zástupcům, stejně tak případným osobám, které ve škole provádějí  

kontrolu, praxi, revize atd…. 
 
3. 3. Povinnost nošení roušek  
Povinnost nošení roušek se průběžně mění dle nařízení epidemiologů a 
následně i ředitelky školy. Budou-li děti, zaměstnanci, zákonní zástupci 

či další dospělé osoby pohybující se ve škole ředitelkou vyzvání 
k nošení ochranných prostředků, jsou povinni toto rozhodnutí 
respektovat a splnit.   

Výzva k nošení roušek bude vyvěšena na viditelných místech – nástěnka 
školy, dveře, stránky školy atd….případně bude dotyčná osoba osobně 
vyzvána ředitelkou školy. 
 
 
 
4.Pohyb osob v budově školy  

 
4.1.Volný pohyb všech osob v budově školy je zakázán. Výjimku tvoří 
zaměstnanci školy, kontrolní orgány, studenti na praxi případně 

opraváři, revizní pracovníci a osoby, které jsou po předchozí domluvě 
s ředitelkou školy vyzvány k návštěvě školy. 
 

Zákonní zástupci se řídí rozhodnutím ředitelky školy, která se mohou měnit 
v závislosti na šíření epidemie v místě školy či obce.  

V případě, že zákonný zástupce potřebuje komunikovat s pedagogem, 
asistentkou, družinářkou či ředitelkou školy,za účelem informování či běžné 
domluvy  ohledně žáka školy, použije k tomuto mluvítko u vchodu školy.  

 
Zákonní zástupci mohou vstoupit do školy do prostoru šaten, toto se 

však může průběžně měnit dle nařízení epidemiologů, MŠMT a následně 
i ředitelky školy, která bude sledovat aktuální situaci či rozhodne 
v rámci prevence.  

O tom, zda zákonný zástupce dovede dítě ke vchodu školy či přímo do 
šaten školy, bude informovat ředitelka průběžně formou vývěsky školy či 
stránek školy. Rozhodnutí ředitelky bude platné až do odvolání. 

 
 


