
POSTUP ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT 

NÁKAZY COVID-19 

 

1. Žák nebude vpuštěn do budovy školy, pokud vykazuje příznaky infekčního onemocnění a 

za podmínky, že jde o zletilého žáka nebo je přítomen jeho zákonný zástupce.  

2. Po příchodu žáků do školy a v průběhu vyučování věnují všichni zaměstnanci školy  

zvýšenou míru pozornosti příznakům infekčního onemocnění u žáků (jako je např. zvýšená 

teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, 

průjem, ztráta chuti a čichu apod.).  

3. Jsou-li tyto příznaky patrné po příchodu žáka do školy nebo v průběhu přítomnosti žáka ve 

škole je postup následující: 

 Žákovi je neprodleně poskytnuta rouška a rukavice (k dispozici na recepci školy). 

 Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné, aby zaměstnanec školy 

použil ochranné osobní pomůcky, které si vyzvedne na recepci školy. 

 Žák je izolován od ostatních přítomných ve škole a umístěn do samostatné 

místnosti A 12, která se nachází v přízemí budovy A a je označena nápisem „Izolace 

COVID-19“. K dispozici je samostatná toaleta označená nápisem COVID-19, která 

se nachází v blízkosti izolační místnosti. V průběhu izolace žáka jsou prostory obou 

místností pravidelně větrány a desinfikovány.  

 Žákovi je bezkontaktním teploměrem změřena teplota (teploměr k dispozici na 

recepci školy). Za normální tělesnou teplotu je obecně považována hodnota  
do 37 °C.  

 Zaměstnanec školy ihned informuje zástupce ředitele o umístění žáka do izolace. 
 Zástupce ředitele rozhodne o dohledu nad žákem a o průběhu dalšího vyučování 

v příslušné třídě/skupině. 

 Následně je informován zákonný zástupce nezletilého žáka a vyzván k okamžitému 

vyzvednutí žáka ze školy. Škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka 

o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším 

postupu. Zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy. I v tomto 

případě doporučujeme následně informovat zákonného zástupce. 

 Pokud je žák ubytován v domově mládeže, sdělí zaměstnanec školy informaci na 

příznaky infekce na klapku 210 (kancelář vedoucího vychovatele), popřípadě na 

číslo 605 279 567 (vedoucí vychovatel). 

 Po odchodu nemocného ze školy jsou prostory důkladně vyvětrány a 

vydesinfikovány. 

4. 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 potvrzením praktického lékaře, že netrpí infekční nemocí.  

 

 

V Ostravě-Porubě, 1. 9. 2020 


