Vážení rodiče,
v souvislosti s PREVENCÍ šíření koronaviru COVID-19 se na Vás obracíme s žádostí o maximální
součinnost.
V této souvislosti Vás prosíme o informování vedení školy, že vaše dítě:
1. pobývalo v rizikové oblasti,
2. bylo v kontaktu s osobami s podezřením na koronavirus,
3. byla mu nařízena hygienickou stanicí karanténa,
Sledujte aktuální situaci a informace na www.szu.cz nebo www.mzcr.cz
Infolinka Státního zdravotního ústavu pro kohokoliv, kdo se potřebuje poradit v souvislosti s
koronavirem, je k dispozici nonstop, 24 hodin denně a 7 dní v týdnu na číslech 724 810 106 a 725
191 367.
Informační linka Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje: 9-19 hod
585 719 719, 585 719 111, protiepidemický odbor 585 719 232
INFORMACE PRO RODIČE /výpis z DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU vydaného MŠMT
http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru
Omezení provozu školy nebo školského zařízení


Provoz školy nebo školského zařízení může být omezen na základě zákona č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví opatřením přijatým buď Ministerstvem zdravotnictví, nebo krajskou
hygienickou stanicí.



Opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví mají přednost před pravidly podle
školských předpisů týkající se například organizace školního roku, vyučování nebo poskytování
školských služeb. Případné důsledky plynoucí z omezení provozu se musí řešit v kontextu dané
situace v koordinaci se zřizovateli.



Pokud Ministerstvo zdravotnictví ani krajská hygienická stanice nezaznamenají nutnost
nařídit příslušná opatření, existují i některé další možnosti, jak na přechodnou dobu situaci řešit.



Pokud se týká základních či středních škol nebo vyšších odborných škol, může ředitel
školy v rozsahu své pravomoci (tj. pro svou školu či školského zařízení) na dobu až 5 dní vyhlásit
z důvodů organizačních či technických tzv. ředitelské volno (tedy například i z důvodů
preventivních protiepidemických opatření, které lze předjednat s příslušnou krajskou
hygienickou stanicí).



Nadto má Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pravomoc upravit organizaci školního
roku pro základní, střední a vyšší odborné školy odlišně od běžně dané
organizace v případech zvláštního zřetele hodných (tedy například pro případy epidemického
postižení většího rozsahu). Pokud by situace vyžadovala využití tohoto oprávnění, dotčené školy
a veřejnost budou o tomto informovány.



Pokud se týká mateřských škol, omezení nebo přerušení provozu mateřské školy stanoví
ředitel mateřské školy na základě zhodnocení situace po projednání se zřizovatelem; může tak
učinit za závažných důvodů, za které se považují jak organizační, tak technické příčiny (tedy
například i z důvodů preventivních protiepidemických opatření, které lze předjednat s příslušnou
krajskou hygienickou stanicí).



Náhradní péče o děti, žáky a studenty se po dobu protiepidemických opatření nezajišťuje.

Karanténní opatření ve vztahu k dětem, žákům nebo zaměstnancům školy


Karanténu může nařídit orgán
stanice) nebo ošetřující lékař.



Doporučujeme proto v případě podezření na riziko nákazy koronavirem telefonicky
kontaktovat hygienickou stanici ve svém kraji, případně příslušného obvodního lékaře a
koordinovat další postup s nimi.
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Povinnosti ředitele škol či školských zařízení


Upozorňujeme, že podle zákona o ochraně veřejného zdraví je zařízení pro výchovu a vzdělávání
k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění povinno zajistit oddělení dítěte nebo
mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a
zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby. V takovém případě je samozřejmě opět nutné
kontaktovat příslušnou krajskou hygienickou stanici případně lékařskou pohotovostní službu.



Současně platí, že škola v případě, že se chystá odjet na školu v přírodě či zotavovací
akci, důsledně vyžaduje po zákonných zástupcích dítěte či studenta aktuální tzv. potvrzením o
bezinfekčnosti (škola může vyslat jen dítě, které ve 14 kalendářních dnech před odjezdem do
školy v přírodě nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo
podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření).
Děkujeme za pomoc

V Rapotíně 3. 3. 2020
Mgr. Eva Bicanová
ředitelka ZŠ a MŠ Údolí Desné

