
PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ od 12. 4. 2021 

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA, INFORMACE A DOPORUČENÍ 

 dodržování zásad osobní a provozní hygieny 
 u vstupu do budovy školy, v jídelně, u tělocvičny, na WC jsou k dispozici prostředky 

k dezinfekci rukou - po příchodu do budovy si každý důkladně umyje ruce teplou 
vodou a mýdlem nebo provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou 
po celou dobu svého pobytu ve škole 

 ochrana úst a nosu (nošení respirátorů zaměstnanci, nošení roušek žáky) 
 časté a intenzivní větrání učeben a ostatních prostor školy 
 pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy škol je omezen 
 minimalizovat kontakt mezi žáky různých tříd a skupin 
 škola je povinna 2x týdně před zahájením výuky zajistit u žáků, pedagogických 

pracovníků a zaměstnanců školy, kteří přicházejí do osobního kontaktu s žáky, 
testování neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem 

 osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit 
 v případě, že žák vykazuje příznaky infekčního onemocnění během vyučování (např. 

teplota nad 37 °C, kašel, rýma, bolest v krku, bolest hlavy, průjem, ztráta chuti a čichu 
apod.), bude izolován od ostatních a bude informován jeho zákonný zástupce, který 
vyzvedne žáka ze školy 

 Žáku s příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického nebo 
alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, 
prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. 

 

VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA ŠKOLY 
 
 V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od 

ostatních osob do izolační místnosti. Při péči o izolované dítě je nutné použít 
ochranné osobní pomůcky. Prostor izolace musí být dobře udržovatelný a 
dezinfikovatelný, přirozeně větratelný oknem. 

 V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných: 
- v pondělí (po předchozím týdnu distanční výuky) - vztahují se následující kroky 

izolace a opuštění výuky pouze na žáka s pozitivním testem opustí výuku 
- ve čtvrtek - vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny  

žáky, kteří byli  s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování v některý z 
předchozích 2 dnů před provedením testu nebo 2 dnech po provedení testu (pro 
případy PCR testů, u kterých výsledky mohou být až druhý den). 

 Škola kontaktuje zákonného zástupce. Se souhlasem zákonného zástupce (který může 
být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu 
domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným 
zástupcem.  



 Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že 
byl pozitivně testován. Zákonný zástupce je povinen telefonicky informovat 
dětského nebo praktického lékaře o pozitivním testu a ten je povinen rozhodnout 
o vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. 

 Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení 
negativního PCR testu nebo po skončení povinné izolace. Potvrzení o ukončení 
izolace vydává lékař. 

 Žáku, který byl v předcházejících 2 dnech (při testování ve čtvrtek) v jedné třídě 
s žákem, který má pozitivní výsledek testu, se neumožňuje osobní přítomnost ve 
škole po dobu do zjištění výsledku PCR testu žáka s pozitivním výsledkem 
preventivního antigenního testu. 

 V případě, kdy test PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží 
tato osoba neprodleně výsledek škole, která dále informuje ostatní žáky. Všichni žáci 
se pak mohou vrátit k prezenční výuce. 

 V případě, kdy test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, 
zákonný zástupce žáka je povinen okamžitě informovat školu. Škola následně zašle 
příslušné krajské hygienické stanici seznam žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve 
stanovených dnech s žákem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu. 

 Pokud je v důsledku z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve 
škole více než poloviny žáků jedné třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku 
po dobu trvání tohoto stavu. Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání. 

 
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 třídy. Žáci a studenti mají povinnost se distančně vzdělávat. 
V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním  
způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve 
škole (např. při nemoci). 
 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ 
 
Pro žáky na prezenční výuce ve školní jídelně platí: 

- žáci se v jídelně stravují po jednotlivých třídách 
- před jídlem si myjí (případně dezinfikují) ruce 
- není možný samoobslužný výdej (např. příborů) z hromadných zásobníků 
- personál jídelny má nasazeny ochranné prostředky 

 
Žáci na distanční výuce si mohou vyzvedávat obědy v mateřské škole. 
 
 
ŠKOLNÍ DRUŽINA 
Ve školní družině je dodržena homogenita skupin (třídy jsou oddělené). Družina funguje 
každý den do 15.30. 
 
 



OŠETŘOVNÉ 
 
Nárok na výplatu ošetřovného není ve dnech, kdy je prezenční výuka ve škole, ale i nadále 
trvá ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka. Zaměstnanec na žádosti o ošetřovné 
uvede dny distanční výuky jako dny péče, pokud o dítě skutečně pečoval.  
Jestliže rodiče mají dvě děti, přičemž každé z nich bude mít nařízenu distanční výuku jiné 
dny (týdny), v případě, že rodiče budou čerpat ošetřovné na obě děti, musí žádat o 
ošetřovné na každé dítě samostatnou žádostí. 
Zaměstnanec na každé ze žádostí o ošetřovné uvede identifikační údaje dítěte a dny 
distanční výuky dítěte jako dny péče, kdy o dítě skutečně pečoval. Dny, kdy dítě mělo 
umožněnu prezenční výuku ve škole, rodiče nemohou označovat jako dny péče a 
ošetřovné za tyto dny na dané dítě čerpat nelze. 

 

ŠKOLY PRO ŽÁKY VYBRANÝCH PROFESÍ 

Dětem IZS (zdravotníci, pedagogové, bezpečnostní sbory, příslušníci ozbrojených sil, 
zaměstnanci v sociálních službách…), které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se 
na ně rotační výuka, je povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině, a to v 
týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka. 

Pro děti IZS je školní družinou zajištěn dopolední a odpolední program – dopoledne se   
zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku. 
Odpoledne probíhají činnosti školní družiny. 
 


