
Informace vedení školy k aktuální epidemiologické situaci a dotazům 
zákonných zástupců dětí a žáků školy. 
 

Současnou epidemiologickou situaci u nás a ve světě pečlivě monitorujeme, sledujeme tok informací 

z MŠMT, MZ a Hygienické stanice hlavního města Prahy a z Městské části Prahy 12. 

V současné době funguje školní provoz bez omezení, na nejrizikovějších místech jsou prostředky na 

dezinfekci rukou, pravidelný  úklid všech prostor školy provádíme s použitím desinfekčních - 

virucidních prostředků. 

Děti a žáci jsou opakovaně poučováni o nutnosti dodržování hygienických návyků - při kýchání, kašli, 

po použití toalet apod. 

Pedagogičtí pracovníci při podezření na změnu zdravotního stavu dětí a žáků školy bez zbytečného 

odkladu informují zákonné zástupce. 

Podle vývoje aktuální situace budeme přijímat další adekvátní opatření. 

Automatická karanténa pro osoby cestující z Itálie: 

Ministerstvo zdravotnictví přijalo opatření, kterým nařizuje všem osobám s trvalým i přechodným 
pobytem v ČR, které se navrátí od 7. března z Itálie (z jakéhokoliv regionu), aby se dálkově – např. 
telefonicky spojili se svým obvodním lékařem. Pokud jej nemají, tak s jakýmkoliv praktickým 
lékařem. Tento lékař pak bez dalšího – automaticky - rozhodne o nařízení karantény v délce 14 
dnů. Více: http://mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-nove-mimoradne-
opatreni-tykajici-se-karanteny-_18668_1.html 

Pokud by škola měla poznatky o tom, že se některé dítě nebo žák nebo některý zaměstnanec navrátil 
po 7. březnu z Itálie a není v karanténě, pak dle doporučení MŠMT oddělíme tuto osobu od 
ostatních a spojíme se s krajskou hygienickou stanicí. 

V souvislosti s tímto opatřením doporučuje Ministerstvo zahraničních věcí necestovat na 
území Itálie, viz https://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-nove-mimoradne-
opatreni-tykajici-se-karanteny-_18668_1.html 

Co dělat, když přicestuji z oblastí zasažených koronavirem mimo Itálii? 

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu 
sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění 
(především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže). V případě výskytu výše uvedených příznaků 
respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky 
kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci 
krajskou hygienickou stanicí. Zdroj: http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-
informace-pro-obcany_18432_4122_1.htm 

Povinnosti ředitele škol či školských zařízení 

 Upozorňujeme, že podle zákona o ochraně veřejného zdraví je zařízení pro výchovu a vzdělávání k 
předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění povinno zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, 
kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled 
zletilé fyzické osoby. V takovém případě je samozřejmě opět nutné kontaktovat příslušnou krajskou 
hygienickou stanici případně lékařskou pohotovostní službu. 

 Současně platí, že škola v případě, že se chystá odjet na školu v přírodě či zotavovací akci, důsledně 
vyžaduje po zákonných zástupcích dítěte či studenta aktuální tzv. potvrzení o bezinfekčnosti (škola 
může vyslat jen dítě, které ve 14 kalendářních dnech před odjezdem do školy v přírodě nepřišlo do 
styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není 
nařízeno karanténní opatření). 
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Informace MŠMT ČR k aktuální epidemiologické situaci: 

http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru 
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