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Postup školy v případě podezření výskytu infekčního onemocnění  

včetně Covid-19 

 

      ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA 

1) Všichni zaměstnanci školy a žáci dbají na dodržování zásad osobní a provozní hygieny. 

2) Při vstupu do budovy školy jsou všem osobám k dispozici prostředky k dezinfekci rukou 

v nádobách s dávkovačem. Žákům jsou vzhledem k věku ruce dezinfikovány službu 

konajícím dohledem.  

3) U každého umyvadla je mýdlo a papírové ručníky. 

4) Všechny prostory školy včetně šaten se pravidelně intenzivně provětrávají a dezinfikují. 

5) Do budovy je omezen vstup nepovolaným osobám. 

6) Nošení ochrany úst a nosu (roušek) a vzájemný kontakt mezi osobami (vzdálenost, 

pobyt v budově školy apod.) se řídí podle aktuálního vývoje situace a doporučení či 

nařízení MŠMT a MZ ČR. 

 

 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 respektuje a postupuje v souladu s doporučeními a nařízeními Ministerstva 

zdravotnictví a MŠMT. V případě nových epidemiologických nařízení může dojít ke 

změnám ohledně nošení roušek ve společných prostorech školy a zavádění dalších 

opatřeních.  

 Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků 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 pozornost.  

 

Při jejich zjištění je nutné volit následující postup: 

 

1. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy 

školy za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce, 

 

2. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný 

zástupce nebo se známky infekčního onemocnění objeví v průběhu vyučování - 

škola tuto skutečnost neprodleně oznámí zákonnému zástupci a vyzve ho k okamžitému  

vyzvednutí/převzetí/odchodu žáka ze školy.  

 

3. Do doby vyzvednutí žáka zákonnými zástupci se postupuje následovně:  

a.) Neprodleně dojde k poskytnutí roušky, dezinfekci rukou a umístění žáka do předem 

připravené označené samostatné místnosti (izolace). K dispozici je samostatná toaleta 

(místnost č.11). V průběhu izolace žáka jsou prostory místnosti pravidelně větrány a 

desinfikovány. V izolaci pobývá žák pod dohledem až do doby převzetí zákonným 

zástupcem žáka. 

b.) Žákovi je bezkontaktním teploměrem změřena teplota (teploměr k dispozici ve 

sborovně). Za normální tělesnou teplotu je obecně považována hodnota do 37 °C. 

c.) Ve třídě, kde žák s projevy infekčního onemocnění pobýval, žáci nasadí roušky,  

zahájí se intenzivní větrání a dezinfekce rukou. Umožňuje-li to počasí, celá třída se 

přesune do venkovních prostor, aby mohlo dojít k okamžité dezinfekci učebny. 

V případě nepříznivého počasí se žáci shromáždí ve své šatně.  

d.) Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné, aby zaměstnanec školy 

(dohled) použil ochranné osobní pomůcky a dezinfekční přípravek na ruce.  

e.) Zaměstnanec školy ihned informuje ředitelku školy o umístění žáka do izolace, která 

jmenovitě rozhodne o dohledu nad žákem a o průběhu dalšího vyučování v příslušné 

třídě/skupině. 

 

4. Po odchodu nemocného ze školy: 

a.) jsou prostory izolace důkladně vyvětrány a vydesinfikovány, 



b.) ve všech případech škola vyzve zákonného zástupce, aby telefonicky kontaktoval 

praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

 

5. 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 potvrzením praktického lékaře, že netrpí 

infekční nemocí. 

 

6. Další postup školy: 

a) V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS 

nekontaktuje. 

b) Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta 

provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o 

protiepidemických opatřeních.  

c) V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění Covid-19 dříve, 

kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a 

mladistvých místně příslušné KHS. Seznam kontaktů je uveden na webových 

stránkách KHS. 

d) V případě výskytu onemocnění Covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly 

v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě 

protiepidemického šetření. Při svém rozhodování přihlíží mimo jiné k délce 

kontaktu, vzdálenosti osob, k zavedeným opatřením apod. 

e) Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy 

stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání zákonné zástupce žáků 

a svého zřizovatele. 

 

 Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-

19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky 

a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na 

nákazu tímto virem. 

Zpracovala Mgr. Ivana Vrbková 

Dne 11. září 2020 


