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INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ O STANOVENÝCH 

HYGIENICKÝCH A PROTIEPIDEMICKÝCH PRAVIDLECH   

- COVID – 19 

 

Škola zajišťuje v rámci své kompetence dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování 

základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby. 

Další pravidla mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření uložená KHS, 

případně MZd.  

Povinnost nošení roušek žáky zatím není v naší škole zavedena, ke změně může dojít 

v závislosti na aktuální epidemiologické situaci (podle „semaforu“ MZd). 

Škola je vybavena:  

 Čisticími a dezinfekčními prostředky s virucidní aktivitou. 

  Dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou s virucidní aktivitou.  

 Bezkontaktním teploměrem – měření tělesné teploty žáků, popřípadě zaměstnanců 

školy v případě podezření na infekční onemocnění, včetně covid-19. 

 Přiměřeným počtem roušek– pro žáky či zaměstnance školy s podezřením na výskyt 

covid-19, záložní roušky pro případ povinného zavedení nošení roušek ve společných 

prostorech školy (pro případ zapomenutí nebo znehodnocení roušky žáka školy). 

V případě zavedení povinného nošení roušek si žáci nosí roušku vlastní (nejlépe 2 roušky- 

- uložené v sáčku)  

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. 

Pobyt zákonných zástupců a dalších osob uvnitř budovy školy je omezen. 

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, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí  a 

zajistit pro něho dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).   

 

Postup školy při zjištění příznaků infekčního onemocnění žáka 

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

školy;  je-li přítomen jeho zákonný zástupce, 

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

zástupce  – 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,  



       Základní  ško la  Flor iána  Bayera,           

                  Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace  
 

IČO: 62330390                   tel: 555 502 955                   mobil: 733 616 654                 e-mail: skola@zsbayera.cz 

 

 

 

 

 

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

neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné 

místnosti - k  izolaci 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.  

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. 

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem (na dálku), 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 jedné třídy. 

 Žáci  mají povinnost se distančně vzdělávat.  

 Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků. 

 

Školní stravování probíhá v jídelně MOTÝLEK – za dodržování všech běžných 

protiepidemických opatření (hygiena, dezinfekce, neumožnění samoobslužného výdeje – 

polévky, saláty, nápoje, příbory, vyčleněný samostatný čas pro stravování). 

 

V případě prokázaného onemocnění COVID – 19 škola postupuje podle pokynů 

KHS. 

 

 

                                                                 

       Kopřivnice, 1.září 2020 

                                                                                                 Mgr. Vlasta Geryková 

                                                                                                       ředitelka školy 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 



       Základní  ško la  Flor iána  Bayera,           

                  Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace  
 

IČO: 62330390                   tel: 555 502 955                   mobil: 733 616 654                 e-mail: skola@zsbayera.cz 

 

 

 

 

 

  


