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Informace pro zákonné zástupce COVID - 19 

1. Zákonní zástupci aktualizují své kontakty u třídních učitelů (tel. čísla, e - maily). 

2. Svým dětem zdůrazňují zásady hygieny a vybaví je potřebnými hygienickými potřebami 

(jednorázové papírové kapesníky, kuchyňské utěrky). 

3. Pohyb zákonných zástupců se ve škole omezí na nutné minimum (počkejte prosím své děti 

před školou, ŠD, jídelnou…). Toto se netýká dohodnutých konzultací. Podle aktuální situace 

(SEMAFOR) použijí zákonní zástupci při pohybu ve škole roušku. 

4. Pokud žák přijde do školy s příznaky infekčního onemocnění (rýma, nachlazení) a jsou 

patrné již při příchodu do školy, pak: 

 Je - li přítomen jeho zákonný zástupce, žák není vpuštěn do školy. 

 Není – li přítomen jeho zákonný zástupce, žák je vpuštěn do školy, je umístěn 

v samostatné místnosti a zákonný zástupce je školou neprodleně informován  

o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy. 

5. Pokud se příznaky infekčního onemocnění projeví v průběhu vyučování, pobytu v ŠD, je 

žákovi školou poskytnuta rouška, je umístěn v samostatné místnosti a zákonní zástupci 

jsou školou neprodleně informováni o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy. 

6. Zákonný zástupce NEPRODLENĚ informuje dětského lékaře, který určí další postup. 

7. Žáci, kteří mají přetrvávající příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem 

chronického onemocnění či alergie, mají vstup do školy umožněn v případě, že prokáží, že 

netrpí infekční nemocí (potvrzení od lékaře). 

8. V případě výskytu onemocnění Covid 19 ve škole se škola řídí pokyny krajské hygienické 

stanice a o opatřeních informuje zákonné zástupce a zřizovatele. 

9. Distanční výuka se poskytuje v případě, že je v karanténě umístěna polovina třídy: 

 distanční výuka je pak pro žáky povinná; 

 škola formu distanční výuky přizpůsobí podmínkám žáků (vyzvednutí tištěných 

materiálů apod.); 

 zbytek skupiny pokračuje v prezenční výuce; 

 v ostatních případech nemá škola povinnost poskytovat vzdělání distančním 

způsobem. Postupuje se stejně, jako při běžné nepřítomnosti žáka ve škole (omluva 

dle Školního řádu). 

10.  V případě onemocnění Covid 19 v rodině, či v případě nařízené karantény nás prosím 

OKAMŽITĚ informujte. 

 

Mgr. Zlata Steuerová MBA 

ředitelka  

 

http://www.zsjindrichov.cz/

