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Z Manuálu k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 
 

Distanční vzdělávání - od 1. září se vzdělávání dětí/žáků/studentů vrací zpátky k prezenční formě, 

distanční způsob vzdělávání bude jen v případech, které stanoví připravovaná novela školského zákona, 

jedná se o případy, kdy je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení 

karantény, znemožněna osobní přítomnost většiny dětí/žáků/studentů alespoň jedné 

skupiny/třídy/oddělení/kurzu). O přechodu na distanční způsob vzdělávání nemůže mimo uvedené případy 

rozhodovat ředitel školy nebo zákonný zástupce. 

 

 Škola zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování 

základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby atp.  

 Od dětí/žáků/studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o 

bezinfekčnosti.  

 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).   

o 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, 

o 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,  

o příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve 

škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné 

místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně 

informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné 

vyzvednutí dítěte/žáka ze školy; zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase 

budovu školy.  

o  

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

telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu ! 
 

Chronické onemocnění vykazující známky infekčního onemocnění - U chronicky nemocných žáků či 

alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, že se 

nejedná o infekční onemocnění. Po odevzdání lékařského potvrzení je dítěti umožněn vstup do budovy školy. 

Potvrzení se odevzdává pouze jednou. 

 

Manuál pro školy naleznete na webu MŠMT: https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari 

včetně souvisejících dokumentů. 
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