
SOUBOR DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 

VZHLEDEM KE COVID-19 PROVOZ A TESTOVÁNÍ 

§ Každá osoba (děti, žáci, 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. Z povinnosti nosit ochranu 

dýchacích cest jsou plošně vyjmuty: 

- osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se 

závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují 

dodržování tohoto zákazu, 

- osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek 

dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však 

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. 

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným 

mimořádným opatřením (typicky např. při konzumaci potravin a nápojů). 

 

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 věnovat zvýšenou míru 

pozornosti příznakům infekčního onemocnění u dětí/žáků/studentů 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; 

dítě/žák/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 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. 

 

§ Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu 

nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím ochrany dýchacích cest a při dodržení 

dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem. 

§ Dítěti/žákovi/studentovi (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. (dodá 

potvrzení od lékaře) 

 

Text pro potřeby školy upravila: Žaneta Rubešová 


