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Z důvodu sjednocení postupu při řešení vzniku nebezpečí nákazy covid-19, nebo jiné infekční
choroby, vydává ředitel školy tuto směrnici.
Čl. I – Vstup a pohyb osob v budově školy
Do budovy školy nesmějí vstupovat osoby s příznaky infekčního onemocnění!
V návaznosti na vývoj epidemiologické situace může ředitel omezit či regulovat pohyb osob
v prostorách školy.
Při vstupu do budovy školy je každá osoba povinna použít v rámci preventivních opatření
dezinfekci na ruce a případně splnit všechny další podmínky, dané aktuálně platnými
plošnými nebo místními opatřeními (povinnost nosit ochranu úst a nosu atd.).
Čl. II – Příznaky infekčního onemocnění
Do vzdělávacího procesu ve škole (MŠ i ZŠ) nastupuje pouze dítě zdravé. Rodiče či zákonní
zástupci jsou tedy povinni denně před odchodem dítěte do školy ověřit, že nemá příznaky
akutního onemocnění (viz Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních
onemocnění v průběhu pandemie COVID19, který je přílohou č. 1 této směrnice).
Za příznaky neslučitelné se zařazením dítěte do kolektivu škola považuje (v souladu
s přílohou č. 1) především zvýšenou tělesnou teplotu nad 37,5 OC, zvýšenou potřebu nosní
hygieny, projevující se častým smrkáním či změnou hlasu (tzv. huhňáním), potřebu
vykašlávat nebo naopak dráždivý suchý kašel, ztrátu čichu a chuti, bolest v krku, hlavy, svalů
a kloubů, schvácenost, případně jiné příznaky, evidentně neslučitelné s pobytem v kolektivu
(zvracení, průjem apod.).
Čl. III – Postup při zachycení dítěte s příznaky infekčního onemocnění
V souladu s manuálem MŠMT Provoz škol a školských zařízení v roce 2020/2021 vzhledem
ke covid-19 mohou nastat dvě možnosti:
Příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte a je přítomen rodič nebo zákonný zástupce
Pokud je dítě s příznaky zachyceno již při příchodu do školy a na místě je ještě přítomen jeho
rodič nebo zákonný zástupce, nebude dítě do budovy školy vpuštěno a bude hned na místě
předáno zpět rodiči nebo zákonnému zástupci.
Příznaky jsou patrné již při příchodu, ale na místě není rodič či zákonný zástupce, nebo se
příznaky u dítěte projeví až v průběhu jeho přítomnosti ve škole
Za takovýchto okolností je dítě okamžitě odděleno od ostatních a umístěno do izolační
místnosti (izolační místnost se nachází na každé budově školy a je viditelně označena jako
„izolace“). Dítě se z izolační místnosti nikam nevzdaluje (vyjma WC) a po celou dobu je pod
dohledem zaměstnance školy. Obratem jsou vyrozuměni rodiče nebo zákonní zástupci žáka,
kteří jsou povinni si dítě bezodkladně vyzvednout.

Čl. IV – Další péče o dítě s příznaky infekčního onemocnění
Další péči o dítě s příznaky infekčního onemocnění přebírají rodiče nebo zákonní zástupci.
Doporučení k dalšímu postupu jsou rovněž součástí přílohy č. 1 této směrnice (část Další
postup po izolaci dítěte z dětského kolektivu – péče o dítě v domácím prostředí). Dítě
s příznaky infekčního onemocnění by dle doporučení lékařů mělo zůstat v domácím léčení
minimálně po dobu 10 dní od prvních příznaků onemocnění. Nepřítomnost dítěte ve škole
omlouvá rodič nebo zákonný zástupce.
Čl. V – Návrat dítěte do školního kolektivu
Zpět do školního kolektivu může být po řádné době léčení zařazeno pouze dítě, které nemá
žádné příznaky infekčního onemocnění. O době návratu rozhoduje rodič či zákonný zástupce,
případně po konzultaci s ošetřujícím lékařem. Pro návrat dítě nepotřebuje lékařem potvrzenou
bezinfekčnost, jedná se o zodpovědnost rodiče či zákonného zástupce.
Čl. VI – Dítě s chronickým či neinfekčním onemocněním
Pokud dítě trpí chronickým či akutním neinfekčním onemocněním s příznaky infekčního
onemocnění, dokládá rodič či zákonný zástupce škole čestné prohlášení (příloha č. 2 této
směrnice), že dítě je s danými projevy možné zařadit do kolektivu. Čestné prohlášení činí
rodič nebo zákonný zástupce na svoji odpovědnost, proto škola v těchto případech doporučuje
konzultaci s ošetřujícím lékařem. Čestné prohlášení bude založeno do školní dokumentace
příslušného dítěte.

Příloha č. 1 směrnice č.j.: 372/2020
Zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Metodick%C3%BDpostup_OSPDL_MZ_Covid-ve-%C5%A1kol%C3%A1ch.pdf

Příloha č. 2 směrnice č.j.: 372/2020

Čestné prohlášení
Já,
příjmení a jméno: …………………………………………………………
trvale bytem: ………………………………………………………………,
zákonný zástupce dítěte
příjmení a jméno: ………………………………………………………….
trvale bytem: ……………………………………………………………….,
čestně a na svoji odpovědnost prohlašuji, že jmenované dítě netrpí žádnou infekční nemocí
a je schopné se plně zařadit do dětského kolektivu.
V(e) …………………………… dne …………………………
Podpis:

