
 
 

 
 
 
Vážení rodiče,  
přestože jsme všichni doufali, že nový školní rok bude probíhat v normálním režimu, musíme 
se vzhledem k situaci řídit dokumentem „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 
2020/2021 vzhledem ke COVID-19 (dále také Manuál)“, který vydalo MŠMT dne 17. srpna 
2020 a jeho následnou aktualizací ze dne 24. 8. 2020.  
V souladu s Manuálem Vás žádáme o spolupráci při zajišťování ochrany zdraví ve škole.  
Manuál stanovuje následující podmínky: 
 
„Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy covid-19: 
 
§ 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 nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů 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 míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné 
volit tento postup:  
 

• příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy – 
dítě/žák/student není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za 
podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,  

• příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen 
zákonný zástupce dítěte či 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 dítěte/žáka/studenta ve 
škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené 
samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole 
a současně informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na 
bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy; zletilý žák/student opustí v nejkratším 
možném čase budovu školy.  

 
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka 
nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne 
o dalším postupu.  
V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem 
v případě dítěte/nezletilého žáka“.  
 



 
 

 
Výskyt onemocnění covid-19 u žáka nebo zaměstnance školy: 
  
Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí 
epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických 
opatřeních. 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.  
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 atd. Každá situace je jiná, protože každý kolektiv v 
sobě zahrnuje více proměnných – např. velikost školy, členění objektu (samostatná budova, 
pavilony), počet dětí/žáků/studentů ve třídě, způsob školního stravování, pobyt ve školní 
družině, v zájmových kroužcích, sportovní aktivity, způsob dopravy do školy a především 
místní epidemiologickou situaci.  
Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy 
stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání děti/žáky, zákonné zástupce 
nezletilých dětí/žáků a svého zřizovatele.  
§ 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 dětí/žáků alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu. Povinnost poskytovat tímto 
způsobem v daných situacích vzdělávání se vztahuje na základní školy, střední školy, 
konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní 
jazykové zkoušky. Prezenční výuka dotčených dětí/žáků přechází na výuku distančním 
způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní 
děti/žáci/studenti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje 
se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny. 

• Žáci a studenti mají povinnost se distančně vzdělávat. U dětí mateřských škol se 
povinnost týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Povinnost neplatí pro 
žáky základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, 
kteří se zapojují dobrovolně.  

• Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám 
dětí/žáků/studentů.  

 
§ V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. 
Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti/žáci nejsou přítomni ve škole. 
Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, udržovat alespoň částečně 
distanční vzdělávání dotčených dětí/žáků , a to na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na 
jejich individuální podmínky“1.  
 
- Pokud tedy Vaše dítě bude jevit jakékoliv známky onemocnění, neposílejte jej do školy,  
  ponechejte své dítě doma a vše konzultujte s dětským lékařem. 
- Ve škole jsou nastavena hygienická pravidla (mytí rukou, dezinfekce rukou, dezinfekce  
  prostor školy, časté větrání, omezení pohybu žáků po škole, postupné stravování, …). 
- Osobní přítomnost zákonných zástupců a dalších osob ve škole je nyní velmi  
  omezena a je nežádoucí. Pokud to není opravdu nutné, do školy nechoďte a záležitosti  

                                                 
 



 
 

  vyřizujte elektronicky nebo telefonicky. Pokud nutně potřebujete být ve škole osobně, vždy  
  se předem ohlaste a domluvte si čas a místo setkání. Při návštěvě školy doporučujeme       
  používání roušky. 
- Veškeré hromadné mimoškolní akce (např. školní akademie) škola nebude minimálně  
  v I. pololetí realizovat. Vše závisí na vývoji epidemické situace a pokynech MZd a MŠMT. 
- Mimoškolní akce tříd či ročníků budou také omezeny, pokud se budou konat, budete o nich  
  vždy předem informováni. 
- Výuka plavání ve 2. a 3. ročníku bude probíhat v obvyklém režimu. 
- O formátu a termínech třídních schůzek budete během roku předem informováni. 
- Zájmové kroužky ve škole v tomto pololetí nebudou organizovány, 2. pololetí upřesníme  
  podle situace. 
- Pokud by to vyžadovala situace a došlo k uzavření třídy nebo celé školy (nařizuje KHS),  
  bude probíhat vzdělávání distančním způsobem. Tato výuka je pro žáky povinná a bude také  
  hodnocena stejně jako výuka prezenční.  Toto upravuje novela zákona č.561/2004 Sb. –  
  školský zákon.   
- Prosíme Vás o to, abyste s dětmi doma o situaci často hovořili a zdůrazňovali jim důležitost  
  dodržování hygienických zásad. 
- Doporučujeme, aby si žáci nosili do školy vlastní jídelní příbor. 
- Pokud jste přesvědčeni, že je nutné, aby Vaše dítě nosilo ve škole roušku, škola to bude  
  samozřejmě plně akceptovat. V tom případě vybavte své dítě denně alespoň dvěma  
  rouškami. 
- Jakékoliv dotazy či podněty směřujte na třídního učitele svého dítěte nebo na vedení školy.  
  Veškeré kontakty najdete na webových stránkách školy. 
 
 
V Olomouci dne 31. 8. 2020 
 
        Mgr. Vladislav Tesařík 


