
Záchyt žáka jevícího známky nákazy 

Zjištění příznaků u žáka školy 

1. Škola je povinna žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění, oddělit od ostatních 

žáků a zajistit pro něj dohled zletilé fyzické osoby podle §7 odst.3 zákona o ochraně 

veřejného zdraví. 

2. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u žáků níže popsané příznaky. 

3. Při zjištění příznaků (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest 

hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta čichu a chuti apod.) volíme tento postup: 

a. Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do třídy – žák není vpuštěn do třídy, je 

s rouškou umístěn do izolace a TU (jeho zástupce) ihned kontaktuje zákonné zástupce. 

Žák opustí budovu školy v co možná nejkratším čase. 

b. Příznaky se vyskytnou a jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole – žák bude 

neprodleně umístěn s rouškou do izolace a učitel, který příznaky odhalil, neprodleně 

informuje prostřednictvím hospodářky (vedení školy) zákonné zástupce. Žák opustí 

budovu školy v co možná nejkratším čase. 

Ve všech výše uvedených případech informuje škola zákonné zástupce o tom, že má 

telefonicky kontaktovat dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

Žák pobývá v izolaci do doby jeho převzetí zákonným zástupcem. 

V případě podezření na COVID-19 škola sama nekontaktuje KHS.  

4. Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou i projevem 

chronického nebo alergického onemocnění, bude umožněn vstup do školy pouze 

v případě, prokáže-li se negativním testem nebo potvrzením od lékaře, že trpí chronickým 

onemocněním nebo alergií.  

 

Zjištění příznaků u zaměstnance školy 

1. Pokud se objeví příznaky infekční nemoci u zaměstnance školy, zaměstnanec v co možná 

nejkratším čase opustí školu nebo danou aktivitu s použitím roušky. 

2. Pokud se zaměstnanec nachází mimo budovu školy (hala na Cukrovaru, plavecký bazén), 

vezme si roušku, zajistí za sebe co nejrychleji suplování (kontaktuje vedení školy) a teprve 

poté halu, bazén opustí. 

3. Zaměstnanci s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou i projevem 

chronického nebo alergického onemocnění, bude umožněn vstup do školy pouze 

v případě, prokáže-li se negativním testem nebo potvrzením od lékaře, že trpí chronickým 

onemocněním nebo alergií.  

  



Prokázaný výskyt onemocnění COVID-19 u žáka nebo zaměstnance 

Školu v případě výskytu onemocnění COVID-19 zpravidla kontaktuje KHS. Ta rozhodne 

o protiepidemiologických opatřeních. 

Pokud se o dané skutečnosti prokazatelně dozví ředitel školy, kontaktuje KHS. 

Pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci školy, je možné, aby po domluvě s vedením školy 

(je-li to organizačně možné), vykonával práci z jiného místa po dobu, kdy bude v karanténě. 

V tomto případě zaměstnanci náleží plat.  

Karanténní místnost a samostatná toaleta jsou zřízeny v přízemí školy. Pro potřeby školní 

družiny je zřízena v prostoru suterénu školy.  

 

 


