
Nařízení ředitelky ZŠ a MŠ L. Kuby v rámci prevence COVID –19 

U vstupu do budovy školy, v každé učebně, jídelně, oddělení, u tělocvičny budou k dispozici 

prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.  

V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce 

teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje 

hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. 

Nařizuji časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy. 

Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně. 

Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky 

infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. 

Škola bude dále postupovat dle manuálu MŠMT, a to následovně: 

• 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   

nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně  

a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud 

toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,  

• příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně 

dojde k nasazení roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo 

k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování 

zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze 

školy;  

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky 

kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.  

Žáci musí mít u sebe čistou roušku pro případ onemocnění. 

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.   

Žákovi (popřípadě 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. 

Pokud u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo 

chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost (u 

zaměstnanců školy lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel 

pracovnělékařských služeb). 



Pohyb cizích osob po budově a zákonných zástupců žáků je jen v nutných případech a 

s rouškou. 

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo 

mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) 

nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny 

žáků alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení. Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání 

distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že 

chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto 

dětí z celé mateřské školy nebo z celého odloučeného pracoviště.  

Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich 

podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují 

v prezenčním vzdělávání.  

Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. U dětí mateřských škol se povinnost týká dětí, pro 

které je předškolní vzdělávání povinné.  

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola 

pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole.  

V mateřské škole platí stejná pravidla jako v ZŠ s výjimkou předávání a přebírání dětí učitelkám. 

 

České Budějovice 1.9.2020    Mgr. Romana Kábelová 

 

 

 

 


