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školním zařízení – COVID 19 
Platnost 1. 9. 2020 – 30. 6. 2021 ve školním roce 2020/2021 
 

Dodržování zásad osobní a provozní hygieny 
 

1. Žák je povinen přicházet do školy bez příznaků či podezření virového infekčního onemocnění 
(např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů 
a kloubů, průjem, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření 
infekční nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného 
zdraví. 

2. Žák bez příznaků virového infekčního onemocnění (např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, 
dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, průjem, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) 
není povinen nosit ochrannou roušku ve školní budově. ALE! Žák je povinen mít s sebou ve škole 
ochrannou roušku pro případ, že se u něj aktuálně objeví příznaky virového infekčního 
onemocnění. 

3. Je povinen provést dokonalou dezinfekci rukou dezinfekčním prostředkem v průběhu pobytu ve 
škole po dobu vyučování. Nádoba s dávkovačem je pověšena v hale za hlavním vchodem do školy 
a před vchodem do sektoru střední školy. 

4. V nejkratší době po příchodu do školní budovy si žák důkladně 20 – 30 sekund umyje teplou 
vodou a mýdlem z dávkovače a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve 
škole. 

5. V případě, že žák cítí nějaké podezření již před příchodem do školy, není vpuštěn do budovy. Má 
povinnost se vrátit domů a neprodleně nahlásit situaci třídnímu učiteli. Třídní učitel, popřípadě 
vedení školy má povinnost nahlásit zákonnému zástupci žáka jeho nepřítomnost. 

6. Žák, který se v budově školy necítí dobře, je povinen to nahlásit někomu z pracovníků školy a musí 
být odveden do izolační místnosti. Po celou dobu musí mít na dýchacích cestách ochrannou roušku. 
Plnoletý žák může odejít domů sám. U neplnoletých žáků třídní učitel či vedení školy kontaktuje 
rodiče k zajištění odjezdu žáka domů. Zákonní zástupci nezletilého, či zletilý žák sám má zákonnou 
povinnost kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

7. Žák žijící v domácnosti s osobou, mající příznaky virového infekčního onemocnění (např. zvýšená 
teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, průjem, 
náhlá ztráta chuti a čichu apod.), je povinen zůstat doma. Žák/zákonní zástupci jsou následně 
povinni neprodleně nahlásit třídnímu učiteli svou nepřítomnost. 

8. Plnoletý žák či zákonný zástupce nezletilého žáka má povinnost zapsat do omluvného listu 
nepřítomnost a stvrdit ji podpisem, pokud není schopen získat lékařské potvrzení (razítko a podpis 
lékaře). 

9. Žák, který má chronické onemocnění včetně alergického onemocnění (rýma, kašel apod.), může 
vstoupit do budovy školy, pokud se prokáže potvrzením praktického lékaře, že trpí přetrvávajícími 
příznaky infekčního onemocnění. 

10. Žák je povinen dbát zodpovědného dodržování hygienických pravidel nejen v prostorách školy 
a jejím okolí, ale i v prostředí mimo školu tak, aby nevytvářel riziko přenosu virových infekčních 
onemocnění. 

Video v ČZJ 

https://www.youtube.com/watch?v=5zlAMKm31fc&t=353s
https://www.youtube.com/watch?v=5zlAMKm31fc&t=353s

