Postup při výskytu podezření na infekční onemocnění
Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (tj. zvýšená teplota, horečka,
kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta čichu a chuti apod.), ale věnuje
těmto příznakům pozornost a v případě jejich zjištění (objevení) se postupuje dle následujícího postupu.






Příznaky infekčního onemocnění jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není
v tomto případě vpuštěn do budovy školy v případě, že je přítomen jeho zákonný
zástupce
Příznaky infekčního onemocnění jsou patrné již při příchodu do školy a není přítomen
zákonný zástupce – škola oznámí tuto informaci neprodleně zákonnému zástupci
(primárně třídní učitel, v případě jeho nepřítomnosti jiný pedagog nebo hospodářka
školy) a zároveň škola informuje o nutnosti bezodkladného vyzvednutí (odchodu) žáka
ze školy. Pokud toto není možné, postupuje se dle následujícího bodu
Příznaky infekčního onemocnění se vyskytnou až v průběhu přítomnosti žáka ve škole
– škola umístí žáka do předem připravené izolační místnosti a současně informuje
zákonného zástupce o nutnosti bezodkladného vyzvednutí (odchodu) žáka ze školy.
Informaci zákonnému zástupci předá primárně třídní učitel, v jeho nepřítomnosti jiný
pedagog nebo hospodářka školy. V izolaci pobývá žák až do odchodu ze školy nebo do
doby převzetí zákonným zástupcem.

Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického
onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze
v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tím se rozumí potvrzení od praktického lékaře
pro děti a dorost. Jednoduše řečeno – do školy nesmí vstoupit žádná osoba, která má
příznaky infekční nemoci nebo dokonce touto nemocí přímo trpí.

Postup při výskytu COVID – 19 u žáka nebo zaměstnance
školy







Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí
epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, případně rozhodně o
protiepidemických opatřeních. Pokud se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění
covid-19 dříve, kontaktuje KHS.
V případě výskytu onemocnění COVID-19 se karanténa týká osob, které byly
v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje KHS na základě příslušného
protiepidemického šetření. Při svém rozhodování přihlíží mimo jiné k délce kontaktu,
vzdálenosti osob, k zavedeným opatřením apod.
Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy
stanovených KHS a o případné úpravě vzdělávání žáky, zákonné zástupce a zřizovatele.
Škola poskytuje distanční vzdělávání, pokud je v důsledku krizových nebo
mimořádných opatření (KHS, MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna
osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Prezenční výuka
dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem. Ostatní žáci, kterých se zákaz
nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.

Podrobnosti o distančním vzdělávání na ZŠ Na Výsluní jsou zveřejněny ve zvláštním
dokumentu Distanční vzdělávání v ZŠ Na Výsluní.
Jan Přibyl, ředitel školy, 20 8. 2020

