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Vážení rodiče, 

školní rok 2020/2021bude probíhat dle právních předpisů a doporučení uvedených v 

manuálu MŠMT (ze dne 18. 8. 2020) pro provoz škol vzhledem ke Covid-19. 

      Před příchodem do školy nebude od dětí a žáků požadováno prohlášení o 

bezinfekčnosti. Nejsou stanovena závazná pravidla pro organizaci vstupu dětí a žáků do 

budovy školy a pohyb osob před budovou.  

MŠ 

Pohyb zákonných zástupců (rodičů) v budově mateřské školy je omezen na dobu 

nezbytně nutnou, která je třeba na převléknutí dítěte před jeho předáním učitelce a při jeho 

vyzvednutí. Vstup do třídy není dovolen, při vstupu do budovy je třeba mít zakrytá ústa a nos, 

použít dezinfekční prostředek na ruce. 

Po příchodu si dítě důkladně omyje ruce teplou vodou, provede dezinfekci rukou. 

Zaměstnanci školy vedou děti k dodržování hygieny rukou po celou dobu pobytu ve škole. 

Ve třídách a dalších prostorách školy bude probíhat časté a intenzivní větrání, úklid a 

dezinfekce bude probíhat vícekrát denně. 

Mateřské školy mají za určitých podmínek povinnost poskytovat vzdělávání 

distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Distanční 

vzdělávání je pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání povinné. 

Úplata za pobyt v MŠ se hradí, pokud je určitému dítěti nařízen karanténa a škola není 

uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost. Pokud dojde k uzavření školy na základě 

rozhodnutí KHS nebo MZd, stanoví ředitelka školy maximální výši úplaty poníženou podle 

délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 

dnů, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem. 

ZŠ 

Vstup zákonných zástupců (rodičů) do budovy školy za účelem doprovodu žáků do 

šatny či třídy před začátkem vyučování a po jeho skončení není dovolen. Zákonní zástupci 

mají možnost v naléhavých případech využít školní video zvonek nebo si telefonicky 

domluvit schůzku s učiteli a vedením školy.  Při vstupu do budovy je třeba mít zakrytá ústa a 

nos, použít dezinfekční prostředek na ruce. 

Po příchodu si žák důkladně omyje ruce teplou vodou, provede dezinfekci rukou. 

Zaměstnanci školy vedou žáky k dodržování hygieny rukou po celou dobu pobytu ve škole. 

Žáci mají povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (roušky) ve společných 

prostorách školy (na chodbách, WC, při čekání na výdej obědů). Před konzumací jídla ve 

školní jídelně vloží roušku do přineseného sáčku.  

V učebnách, šatnách a dalších prostorách školy bude probíhat časté a intenzivní 

větrání, úklid a dezinfekce bude probíhat vícekrát denně. 

Před vstupem do jídelny si žáci důkladně omyjí ruce a použijí dezinfekci. Po vstupu 

do jídelny vloží roušku do přineseného sáčku.  

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových 

nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní 

přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Žáci mají povinnost se 

distančně vzdělávat.  
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Pokud je určitému žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho 

omluvenou nepřítomnost a úhrada za pobyt ve školní družině se hradí.  Pokud 

dojde k uzavření školy na základě rozhodnutí KHS nebo MZd, stanoví ředitelka školy 

maximální výši úplaty poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka 

omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů. 

 

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 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 k izolaci 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, že má telefonicky 

kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.  

 
Dítěti/žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které budou projevy 

chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn 

vstup do škol pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost 

potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost. 

 

 

V Chomuticích, dne 20. 8. 2020. 

 

 

       Mgr. Hana Tulková 
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