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ZÁK0NY, p0vlNN0sTl, ppÁVA zÁt<t*0trtí št<otv. ... ..
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A ZAKONNYC}I ZASTUPCU V PROBLEMATICE
Y  ' Y '  O

BEZPECNOSTI A OCI{RA.NY ZDRAVI ZAKU
NA ZÁ(LADNí0u.šro cu

šxorcxÝzÁrou {ust.5 29 odst. 2zákonač.56u2oo4 sb.,
o piedškolním, základním, stÍedním, vyšším odborném

a jiném vzdělávání)

základní škola má povinnost zajišťovat bezpečnost
a ochranu zdraví žákú pÍi vzdělávání a s ním pŤímo sou-
visejících činnostech, piičemž podmínky zajištění této
bezpečnosti a ochra ny zdraví dětí upravuje škotní Ěád (ust.
5 30 odst. 1 písm. c) školského zákona). Záktádní škola má
povinnost ochránit žáky na záktadní škole pied kontaktem
s osobou lžákem, které má zjevné piíznaky potenciálně
pĚenosné nemoci, pĚedchází tím vzniku a šíĚení infekčních
onemocnění v kolektivu. Základní.škola má také ve škotním
Ěádu zakotvenu povinnost zákonnlch zástupcrj sledovat
zdravížákťl ajeho ,,vyloučení.. ze vzdělávánív pĚípadě akut-
ního onemocnění.

zÁKoN o ocHRAnĚ ve'Ř.ruNÉHo zDRAVí
(a o změně některfch souvisejících zákonú,
2. dil ust. 5 7 odst. 3 zákona č'.258l2oo0 sb.)

Základní škola má povinnost zajistit oddětení žáka, kterf
vykazuje známky akutního onemocnění, včetně covid-19,.
od ostatních žákrj v kotektivu a zajistit pro ně dohled zteti lé
fyzické osoby.

oBčANsKÝ zÁxoruíK (89/2012 sb.,
ve znění pozdějších pĚedpisri)

Každy povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám
na zdraví, z toho tedy vyptyvá, že i zák\adní škola má ne-
jen právo, ale také povinnost odmítnout nástup
žáka do školy, kole.ktivu, pokud jeví z ejmé
pÍíznaky pĚenosné nemoci, a že na stra-
ně zákonného zástupce je povinnost žáka
v tomto stavu do škoty nevodit!



..'.....;..; . pou.ÁVÁtttí tÉru ŽÁrurvt.:.Vr šrotÉ]
Dle 5 2 zákona č. 372l2oL1 sb., o zDRAVorruícH

. ...,' .SLUŽ BÁc rr.n po o tvtÍn KÁc n .l g.l lcFJ Pos KVTovÁtv í.'..'.. (zfun'ot,t o zpŘÁVorxícn stuŽgÁcH}
Vzhledem k tomu, že pedagogickf pracovník není osoba
zp sobilá k vykonu zdravotnického povolání, nebo k vy-
konu činnost,|.':souvisejících s poskytováním zd.r.avotních
siyžgb. tuEttÍŤ'gov opnÁvNĚN x pooÁvnr'lí lnrcÝcHKoL|V
LEKU ZAKUM ATO VCETNT VOLNE PRODEJNYCH!

Pokud Žák trp.l onemocněním, kter.é vyžaduje:trvalou
medikaci, nebo potĚebuje lék v rámci první pomoci (napi.
pĚi''epilepsíi, febrilních kťéčích, astmatu aj.), je možné ték
podávat pouze po piedchozí domluvě s vedením základní
školy.
:.:..,:1.111 ':l:Postupuje.:,š.e pak nás1ed'ně: ,...,;,.
zÁxÓnnÝ zÁsTUPcE PoD.Á zÁKLADNí šxole oplcÁu,tí

PíSEMNou ŽÁoosr o PoDÁVÁtrtí lÉxu s pĚedložením
lÉrnŘsxÉ zenÁvv, která tuto skutečnost potvrzuje.

. Základníškola píseunĚ NAŽÁDosr zÁxotvruÉuo
ZASTUPCE ODPOVI
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zÁv*ztrtĚ nnstnvrruÁ opntŘrru í v so uv|slosT|
, Y '

S VYSKYTEM ONEMOCNENIM COVID.19
Vzhledem k tomu, že státe nedošlo k r ip lnému t lumu a Vy-
mizení  pandemie  onemocnění CoV lD-19,  je  nutné neustá le
s ledovat aktuátní informace, které se mění dle epidemio-
togické si tuace jak celorepubl ikově, tak místně. o zplís-
něnych opatĚeních budou vždy zákonní zástupci pĚedem
informováni.

obecně závazná pravidla jsou však již nastavena a musí
bf t  str iktně dod ržována.

r Do vzdělávacího za|ízení je p ijat žákpouze zcela zdravy.
To zname ná bezjakychkotiv pYíznakLi respiračního one-
mocnen r .

o PYíznaky respi račního onemocnění jsou :
o  Ryma ( jakéhoko l i v  vzh ledu) .
o  Kaše l ,  dušnost .
o  Bo les t  v  k rku ,  poc i t  škrábání  v  k rku .
o Ztráta chuti a čichu.
. celkové p|íznaky - nava, slabost,

malátnost.  bolest i  k loubu a svalr j) .

Piíznaky se mohou vyskytovat souběžně, tedy v kombi-
naci ,  a le také samostatně!

Do vzdělávacího zalízení není povoleno vstupovat také
osobám, které vykazují známky respiračního onemocně.
ní - tím je myšlena osoba, která žáka pĚivádí.

.rl.rr: ::- i  ,ta r l: 'rt:: iat: l:, l l l i : i l iy1..p$ťp.dě
a následnfc}lS
ho respira{
konta

Do té doby bude žák izolován od ostatních v kolektivu
v místnosti k tomu určené a bude mu poskytnuta rouška,
aby nedošlo k pienosu.
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r.lavy;zejména na.zátylku, kotem uší, v ofině,
cétšívlasn múžété objevit stopy po ko

krku. Mrjžete zaznamenat neklid, dítě mŮže

;*}1$iotáht tvar, obvykle jsou nalepené na vlasu btí#li
..:,:i.:':yé,pokožky, ale také nemusí. Z těchto nakladenffffi" . "- - t :  :  .  a

' . se do tydne vylíhnou malé vši - nymfy, které jsou š

iit:l:;itprnr'tedné. Po 7-11dnech tohoto stádia jsou pali.ii{
té a schopné reprodukce, tedy kladení dalších vajíče

Na rozdíl od tupŮ jsou hnidy na vlasu na-
{epené, takže jdou velmi špatn.ě stáh..:
nout a pokud ji stáhnete;dátq
a zatlačíte, hnida praskne;
zvuk lupnutí.






