
PROVOZ MZŠ A MŠ BRNO, ZEMĚDĚLSKÁ 29 P.O. VE ŠKOLNÍM ROCE 

2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19 

Tyto informace jsou určeny zejména zákonným zástupcům dětí a žáků ve školním roce 
2020/2021. 

 

 Naše škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu 
se školskými právními předpisy. 

 Od dětí/žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení                                   
o bezinfekčnosti.  

 Je nezbytně nutné v případě potřeby (1. ročníky, MŠ), nebo změny, aktualizovat 
kontakty na zákonné zástupce dětí a žáků školy (telefonní čísla a e-maily).  

 

 Vyzýváme zákonné zástupce dětí a žáků a další osoby aby do budov školy vstupovali 
pouze v nejnutnějších případech.  

 Při vstupu do budovy důrazně doporučujeme zakrýt ústa i nos ochranným prostředkem 
(rouška, ústenka, šátek, šál, aj.)  

 Při vstupu do budovy je vhodné provést dezinfekci rukou použitím instalovaných 
zásobníků. 

 Při pohybu po budově je nutno kontaktovat pouze osoby, které jsou spojeny s účelem 
návštěvy školy (kancelář, vyučující, vedení školy …), a vyvarovat se zbytečného 
kontaktu se žáky/dětmi.  

 

 Doporučujeme provádět komunikaci se školou elektronickou, nebo telefonickou 
formou.   

 

Postup školy v případě, že se u dítěte projeví příznaky infekčního onemocnění 

§ Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. 
Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou 
povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního 
onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické 
osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).   

 

§ Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky 

infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, 

bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), 

ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění 

(objevení) je nutné volit tento postup: 

 

 příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy – 
dítě/žák/student není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého 
žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce, 

 příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen 
zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému 
zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného 



vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se 
podle následujícího bodu,  

 příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka/studenta 
ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené 
samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve 
škole a současně informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s 
ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy; zletilý žák/student 
opustí v nejkratším možném čase budovu školy.  

 

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého 
žáka nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který 
rozhodne o dalším postupu.  

 

§ Dítěti/žákovi/studentovi (popřípadě zaměstnanci školy) 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. (Pokud u dítěte/žáka/studenta přetrvávají 
příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického 
onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost (u 
zaměstnanců školy lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel 
pracovnělékařských služeb). 

§ V případě výskytu onemocnění covid-19 bude škola postupovat v souladu s pokyny 
MZČR a manuálem vydaným MŠMT (https://www.msmt.cz/msmt-vydalo-
aktualizovany-manual) 

 

Školní stravování budeme poskytovat za níže uvedených podmínek: 
 

Bude kladen důraz na nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před odebráním stravy.  

Nebude umožněn samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a 
využívání samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty). 

Z důvodu zjednodušení a urychlení výdeje stravy nebude možnost výběru z více druhů jídla. 
Z provozně - technických důvodů není v možnostech školy zajistit oddělení různých skupin při 
stravování. 

 

 Činnost školní družiny  

Činnost školní družiny bude organizována běžným způsobem za dodržení pravidel zvýšené 
hygieny. Skupiny zájmového vzdělávání budou tvořeny žáky více tříd, ale nebudou se 
v průběhu školního roku měnit. 

 

Mateřská škola 

Pro organizaci provozu mateřské školy platí všechna výše uvedená ustanovení. 

https://www.msmt.cz/msmt-vydalo-aktualizovany-manual
https://www.msmt.cz/msmt-vydalo-aktualizovany-manual

