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Příloha č. 5  - Mimořádná preventivní a protiepidemická opatření ve škole 
 
1. Povinnosti rodičů a zákonných zástupců žáků při vyhlášení mimořádných krizových opatření 

1. zákonný zástupce nevyšle do školy dítě vykazující příznaky onemocnění covid-19, které vyžaduje 
mimořádná hygienická a bezpečnostní opatření, nebo pokud se dostalo do styku s nakaženou 
osobou a je v nařízené karanténě, 

2. v případě, že žák vykazuje příznaky onemocnění, které vyžaduje mimořádná hygienická nebo 
bezpečnostní opatření, bude škola informována hygienickou stanicí o dalším postupu, 

3. pokud bude žák projevovat příznaky nemoci, bude umístěn do samostatné místnosti a zákonní 
zástupci po oznámení školou okamžitě dítě ze školy vyzvednou, žáci jsou pro tento případ vybaveni 
z domova jednou rouškou uloženou v sáčku, 

4. pokud žák nedorazí do školy z důvodu onemocnění nebo nařízené karantény, je zákonný zástupce 
povinen do tří dnů informovat školu a omluvit ho, 

5. v případě mimořádných opatření, která reflektují epidemiologickou situaci, mají žáci a jejich zákonní 
zástupci povinnost řídit se aktuálním nařízením ředitele školy, které v souvislosti s krizovým stavem 
minimalizuje negativní dopady na zdraví a bezpečnost žáků a zaměstnanců školy. 

 
2. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a zaměstnanců školy - vnitřní režim školy 
v souvislosti s dodržováním doporučených hygienických opatření  

1. po přezutí a vstupu do šaten si žáci dezinfikují ruce,  
2. žáci dbají na zvýšenou hygienu - pravidelné mytí rukou před jídlem, po použití WC, po přesunu 

po budovách školy apod.,  
3. žáci dodržují dostatečné odstupy od ostatních žáků 
4. žákům je umožněno nosit ochranné pomůcky nad rámec opatření, 
5. ve škole je zajištěno pravidelné větrání,  
6. provozní zaměstnanci provádějí zvýšenou dezinfekci podle vnitřních pokynů vedoucích zaměstnanců, 
7. v případě prokázaného onemocnění z řad žáků či zaměstnanců školy budou oznámena nařízení 

hygienické stanice o karanténě jednotlivců konkrétním žákům, jejich zákonným zástupcům, 
zaměstnancům školy, zřizovateli školy, 

8. do školní jídelny se žáci přesunují s celou třídou nebo skupinou podle určeného rozvrhu, 
9. při vstupu do budovy jídelny před jídelnou si žáci důkladně dezinfikují, resp. umyjí ruce, 
10. v případě vydání nařízení oprávněnými orgány je škola povinna se těmito nařízeními řídit a uzpůsobit   

chod školy. 
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