Opatření k provozu školy ve školním roce 2021/2022 v souvislosti
s probíhající pandemií onemocnění covid-19
Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci,
v souvislosti s pandemií covid-19 jsme nuceni přijmout některá opatření, která se dotknou chodu školy.
Provoz školy v souvislosti s pandemií covid-19 se řídí zákonnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví
(MZd), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), dále opatřeními Krajské hygienické
stanice (KHS) a doporučeními MŠMT.
V případě vývoje epidemie se provoz školy přizpůsobí aktuálním opatřením výše uvedených orgánů.
Každá osoba (studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve
společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest,
který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Osoby, které nemohou mít ze
závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto
skutečnost prokázat lékařským potvrzením, jsou povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek
dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy
je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný
prostředek dýchacích cest (pokud např. žák nemůže mít respirátor, ale může mít roušku, musí používat
roušku).
Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným
opatřením (typicky např. při konzumaci potravin a nápojů).
Při zjištění příznaků 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.), bude
škola postupovat následně:
• příznaky jsou patrné již při příchodu studenta do školy – student není vpuštěn do budovy
školy; v případě nezletilého studenta za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
• příznaky jsou patrné již při příchodu studenta do školy a není přítomen zákonný zástupce
nezletilého studenta – tuto skutečnost oznámíme zákonnému zástupci neprodleně
a informujeme ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud
toto není možné, postupujeme podle následujícího bodu,
• příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti studenta ve škole - student si
neprodleně nasadí ochranu dýchacích cest a je umístěn do předem připravené samostatné
místnosti nebo jinak izolován od ostatních přítomných ve škole. Škola současně informuje
zákonného zástupce nezletilého studenta o nutnosti jeho bezodkladného vyzvednutí ze školy;
zletilý student opustí v nejkratším možném čase budovu školy.
Ve všech uvedených případech má zákonný zástupce, resp. zletilý student, povinnost telefonicky
kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
Studentovi 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. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti
a dorost.
Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci
a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor školní jídelny
vstupovat nemocná osoba.

Osobní přítomnost dítěte nebo žáka ve školském ubytovacím zařízení není podmíněna předložením
negativního testu/ukončeným očkováním/prodělanou nemocí. Pro žáky platí pravidla vyplývající
z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému nošení ochranných prostředků:
všichni žáci jsou povinni nosit ve společných prostorech respirátor nebo roušku, výjimka je stanovena
pro pobyt na pokojích.
S ohledem na předchozí informace žádám rodiče nezletilých studentů o aktualizaci jejich telefonních
kontaktů!
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