
 Základní škola Dubí 2, Tovární 110, okres Teplice, příspěvková organizace 

 

Dodatek č. 1 

ke Školnímu řádu 
 

Opatření proti šíření infekčních onemocnění 

včetně COVID 19 

 
schváleno 25. 8. 2020 

platnost od 1. 9. 2020  

 

Základní škola Dubí 2 přijala na základě preventivního a protiepidemického opatření 

MŠMT v rámci Dodatku č. 1 ke Školnímu řádu následující opatření.  

 

1. Pravidla pro postup školy v případě výskytu infekčních onemocnění ve škole 

1.1. Škola má povinnost vždy postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně 

platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZ.  

1.2. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat příznaky infekčního onemocnění. Těmto 

příznakům však věnuje zvýšenou pozornost a informuje o nich zákonného zástupce.  

1.3. Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně Covid-19, tím, 

že oddělí dítě vykazující známky akutního onemocnění od ostatních dětí a zajistí mu dohled 

zletilé osoby - viz bod 3.1. 

 

2. Pravidla pro vstup osob do budovy školy 

2.1.  Do budovy školy vstupují pouze osoby bez příznaků infekčního onemocnění. 

2.2. Do budovy školy zákonní zástupci a cizí osoby nevstupují bez předchozího objednání či 

domluvě s personálem. 



2.2.1. Zákonní zástupci vyčkávají venku před budovou příchodu pověřené osoby.  

2.2.1.1. Znění bodu 2.2.1. platí i pro vyzvedávání dětí ze školní družiny. 

2.3. Zákonní zástupci své dítě, které jeví známky virového onemocnění (rýma, kašel, dušnost, 

teplota, bolesti svalů, kloubů, hlavy, ztráta chuti a čichu) do školy neposílají. 

 

3. Pravidla pro postup školy v případě výskytu příznaků infekčního onemocnění  

3.1. V případě výskytu příznaků infekčního onemocnění v průběhu výuky je dítě izolováno od 

kolektivu (s doprovodem zletilé osoby setrvává v samostatné místnosti), ihned je kontaktován 

zákonný zástupce, který si dítě bezodkladně ve škole vyzvedne.  

3.1.1. Zákonný zástupce, jenž si odvedl dítě s příznaky infekčního onemocnění, následně 

telefonicky kontaktuje praktického lékaře dítěte, který posoudí zdravotní stav dítěte a 

rozhodne o dalším postupu.   

3.1.1.1. Zákonný zástupce následně informuje školu o zdravotním stavu svého dítěte.  

3.2. Jedinec s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem 

chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do 

školy pouze s potvrzením od lékaře, že se jedná o chronické onemocnění.  

 

4. Pravidla pro dodržování hygieny rukou 

4.1. Všechny osoby si desinfikují ruce při vstupu do budovy. 

4.2. Přítomné osoby dbají na zvýšenou osobní hygienu – myjí si ruce teplou vodou a mýdlem, 

používají jednorázové ubrousky na osušení rukou.  

 

5. Pravidla pro dodržování čistoty prostor 

5.1. Ve škole jsou pravidelně myty a desinfikovány veškeré plochy, kliky. 

5.2. Ve třídách se pravidelně větrá několikrát denně.  

 

6. Pravidla používání zakrytí úst a nosu 

6.1. Pravidla používání zakrytí úst a nosu (např. rouškou, ústenkou) podléhá aktuální 

epidemiologické situaci a pravidlům daným nařízením MZ a MŠMT ČR.  

6.1.1.  Osoby přítomné ve škole mají právo nosit zakrytí úst a nosu i mimo nařízení MZ a MŠMT 

ČR. 



6.1.2. Osoby přítomné ve škole by měly nosit alespoň 2 – 3 roušky (ústenky) náhradní a pytlík 

na roušky použité.  

 

7. Pravidla poskytování vzdělávání žáků v krizových nebo mimořádných situacích/ z důvodu 

nařízené karantény 

7.1. Škola poskytne žákům distanční způsob vzdělávání, pokud je v důsledku krizových nebo 

mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZ) 

nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny 

žáků alespoň jedné třídy. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distanční. 

7.1.1. Dotčení žáci dle bodu 7.1. mají povinnost distančního vzdělávání.  

7.1.2. Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.  

 

8. Úplata za zájmové vzdělávání (školní družina) 

8.1. Pokud je určitému žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho 

omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí. 

8.2. Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZ dojde k uzavření školy, ředitelka školy stanoví 

úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení 

nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu.   

 

 

Dubí 2 dne 25. 8. 2020    

 

        Mgr. Soňa Kosová 

           ředitelka školy  

        

 


