
INFORMACE  RODIČŮM  O OPATŘENÍCH  ŠKOLY V SOUVISLOSTI 

S INFEKČNÍ NEMOCÍ 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 osob, které 

vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních osob, zajistit dohled 

nad žáky prostřednictvím zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o 

ochraně veřejného zdraví). 

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky 

infekčního onemocnění, ale je nutné těmto příznakům věnovat zvýšenou 

míru pozornosti. 

 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly 

 odpovídat známým příznakům COVID-19 nesmí do školy!!! 

 

Nejčastější příznaky COVID-19 jsou: 

 zvýšená teplota* 

 kašel, rýma, dušnost 

 náhlá ztráta chuti a čichu 

 bolest hlavy, bolest svalů a kloubů 

 průjem  

* V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za 

normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37 °C. 

 Pokud se příznaky vyskytnou a jsou patrné v průběhu 

, dojde bezodkladně k telefonickému přítomnosti žáka ve škole

vyrozumění rodičů, dítě počká v izolaci (vyčleněná místnost ve 

škole-kabinet v půdní vestavbě), bude mu poskytnuta jednorázová 

rouška a vyčká za dohledu pracovníka školy na vyzvednutí 

rodičem nebo jím písemně pověřenou zletilou osobou.  

 Zdravotní stav svého dítěte dále konzultujte telefonicky 

s dětským lékařem, který rozhodne o dalším postupu. 

 Žákovi i 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. 



, žákům (případně Potvrzení, že se nejedná o infekční onemocnění

jejich zákonným zástupcům) vydává  praktický lékař pro děti a 

dorost.  

  a Vstup do budovy školy a pobyt zákonných zástupců žáků 

dalších osob uvnitř budovy školy je povolen pouze ve zcela 

výjimečných případech, a to vždy na základě vyrozumění 

ředitelky školy. Pro zcela nezbytná jednání s rodiči je vyčleněn 

prostor u hlavního vstupu - vchodové dveře. V takovýchto případech 

použijte prosím roušku, proveďte dezinfekci rukou a řiďte se 

pokyny pracovníka školy.  

 

  Povinnost mít roušku platí také pro rodiče, kteří si vyzvedávají 

své děti ze školní družiny.  

 

  Rodiče prvňáčků doprovodí své děti jen před hlavní vchod, poté 

si je převezme třídní učitelka nebo pedagog vykonávající dohled 

nad žáky a odvede je do šatny. 

  Omlouvání žáků a konzultace s třídními učitelkami domlouvejte 

prosím telefonicky i sms:  733 110 482, 720 313 520, mailem na 

zs.vac.vedeni@seznam.cz nebo mailem a tel. kontaktem uvedeným 

třídní učitelkou vašeho dítěte. 

 

  Výskyt onemocnění COVID-19 u žáka nebo zaměstnance školy 
Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje 
příslušná KHS, která po provedení epidemiologického šetření 
sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne                                
o protiepidemických opatřeních. Škola bude neprodleně 
informovat o vzniklé situaci a následných krocích v provozu 
školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání 
žáky, zákonné zástupce nezletilých žáků a svého zřizovatele. 
 

  Pohyb v budově školy 
Hlavní vchod využívají žáci 1.- 4.třídy, žáci 5.třídy vstupují do 

budovy školy přes schodiště a terasu od Obecního úřadu.          

Pro odložení svršků využívají na horní chodbě provizorní šatnu. 

Po opuštění šaten žáci odchází přímo do své kmenové učebny, 
neshromažďují se na chodbách ani nevstupují do jiných tříd. 
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  Hygiena ve třídě 
 V každé třídě je umístěno tekuté mýdlo a dávkovač dezinfekce 

pro opakované použití. 

 V co nejkratším čase po příchodu do budovy školy si žák 
důkladně 20 – 30 sekund umyje ruce vodou a tekutým mýdlem, 
použije jednorázový papírový ručník, popřípadě provede 
dezinfekci rukou. Následně dodržuje hygienu rukou po celou 
dobu svého pobytu ve škole.  

 Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně 
o přestávce i během vyučovací hodiny. 

 

Ve všech prostorách školy, včetně školní jídelny-výdejny, je kladen 
důraz na dezinfekci povrchů a předmětů a důkladný úklid.  

 

 

  Roušky 

V budově školy či školní družiny  dosud stanovena povinnost žáků není

nosit roušky.   

(Opatření nosit roušky ukládá škole až příslušné pracoviště krajské 
hygienické stanice.) 

 Ředitelka školy doporučuje, aby žáci a zaměstnanci školy na 
základě vlastního uvážení roušky uvnitř školní budovy používali, a 
to zejména v případech, kdy k tomu mají zdravotní, popř. rodinné 
důvody.   

 

 

Tento postup je platný od 1.9.2020 do odvolání. S ohledem na aktuální 

situaci jsou pravděpodobné změny a doplnění tohoto postupu, o kterých 

budou žáci, zákonní zástupci i zaměstnanci školy včas informováni.  

Ve Vacenovicích   31.8.2020                                 Mgr. Liběna Lisá, ředitelka školy 

              

 

  

 


