
INFORMACE RODIČŮM – PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE 

ŠK. ROCE 2020/21 VZHLEDEM KE COVID-19 (MANUÁL MŠMT) 

 

Vážení rodiče, sdělujeme vám několik základních informací: 

1. Škola zajišťuje v rámci své kompetence dezinfekci rukou, měření teploty dětem, žákům i 

zaměstnancům každé ráno při příchodu do základní školy i do mateřské školy, dodržování 

základních hyg. pravidel,  častější mytí ploch dezinf. prostředky (lavice, katedry, podlahy, aj.) 

2. Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve skupinách  

3. Škola průběžně žákům i zaměstnancům zdůrazňuje zásady osobní i respirační hygieny 

4. Škola upozorňuje zákonné zástupce žáků i zaměstnance školy, že osoby s příznaky infekčního 

onemocnění nemohou do školy vstoupit. Příznaky infekčního onemocnění: zvýšená teplota, 

horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, průjem, ztráta čichu a chuti apod. 

5. Škola průběžně sleduje republikový, resp. lokální vývoj situace v rámci systému semafor. 

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19: 

• Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy, 

v případě nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce.  

• Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce žáka – 

tuto skutečnost škola neprodleně oznámí zák. zástupci a informuje ho o nutnosti 

bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy, dítě je dáno do izolace 

• Pokud žák bude vykazovat známky akutního onemocnění a příznaky se vyskytnou, jsou 

patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole, bude oddělen od ostatních žáků a pod dohledem 

zletilé fyzické osoby, neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené 

samostatné místnosti, ihned budou informováni zákonní zástupci na bezodkladné vyzvednutí 

dítěte ze školy v nejkratším možném čase. Škola informuje zákonného zástupce, že má 

telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

• Žákovi 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 (potvrzuje praktický lékař pro děti a 

dorost) 

Na závěr žádáme všechny rodiče, aby sledovali aktuální epidemiologickou situaci a rovněž webové 

stránky naší organizace. Děkuji vám za spolupráci. 

 

 

 

 

V Těškovicích 31. 8. 2020                                                                         Mgr. S. Jarošová 

                                                                                                                      ředitelka školy 


