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3. zajistit poučení žáků, zákonných zástupců a dalších klientů školy 

 

Projednání Pedagogickou radou vč. proškolení, dne 3.3.2020 

 

Východisko: 

 
DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU 

 
Školy a školská zařízení mají v případě výskytu podezření na šíření 

koronaviru povinnost řídit se, stejně jako jiné osoby, předpisy a pokyny vydávané na ochranu 
veřejného zdraví Ministerstvem zdravotnictví či krajskými hygienickými stanicemi. Tyto pokyny mají 
tedy přednost i před pravidly upravenými školským zákonem. 

 

 

 

 

 



 

 

OBECNÉ INFORMACE  K PROBLEMATICE 

Co je koronavirus? 

A. Označení koronavirus se používá pro jakýkoli virus, patřící do podčeledi Coronaviridae. Jde o 
souhrnné označení pro čtyři čeledi virů, které způsobují onemocnění u zvířat a lidí s různým 
stupněm závažnosti. Název je odvozen od charakteristického uspořádání povrchových 
struktur lipidového obalu virů ve tvaru sluneční korony. Může způsobit běžné obtíže, jako je 
nachlazení, kašel, dýchací obtíže, teploty. Ale také smrtící choroby, jako je dýchací 
onemocnění zvané těžký akutní respirační syndrom (SARS; Severe Acute Respiratory 
Syndrome) či infekci MERS (Middle East Respiratory Syndrome). 
 

B. Nový typ koronaviru označovaný jako „nový koronavirus“ neboli SARS-CoV-2 (původně 
označený jako 2019-nCoV), případně také jako wuchanský koronavirus, se objevil poprvé v na 
začátku prosince 2019 v čínské provincii Chu-pej, v níž se nachází jedenáctimilionové město 
Wu-chan. Vědci už dokázali popsat genetickou strukturu viru. Čína tyto údaje uvolnila 
veřejnosti, takže na výzkumu nyní pracuje řada odborných pracovišť po celém světě. 
Onemocnění, které tento koronavirus způsobuje, dostalo označení COVID-19. 
 

C. Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou 
infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích 
cest. Inkubační doba je týden až čtrnáct dní. Po týdnu od nakažení se nemoc projeví 
horečkami, které neustupují. Mohou být provázené nepříjemnými pocity, bolestmi kloubů a 
svalů a brzy se objeví projevy kašle. 
 

D. Preventivní ochrana spočívá je postupovat tak, jako při klasickém respiračním onemocnění, jako 
v aktuálním chřipkovém období 

→ vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní 

→ dodržovat základní hygienická pravidla 

→ používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními 
potížemi trpí 

→ nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí 



 

→ jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – 
tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si 
zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál) 

→ samozřejmě i zdravotníci sami by se měli chránit, jelikož jsou to právě oni, kteří přicházejí s 
pacienty nejvíce do styku 

E. Mezi ohrožené skupiny patří zejména senioři, dětské skupiny, chronicky nemocní či osoby s 
oslabenou imunitou. 
 

F. V současné době není k dispozici vakcína, která by chránila proti tomuto novému koronaviru.   
 

G. Pro infekci COVID-19 není doporučena žádná specifická antivirová léčba. Lidé infikovaní 
koronavirem by měli zahájit podpůrnou léčbu, zmírňující příznaky této infekce. Léčba je vždy 
individuální a vychází z konkrétních potřeb pacienta. K podpůrné léčbě se využívají běžně 
dostupné léky, množství symptomů onemocnění COVID-19 se dá úspěšně léčit. Vysokou 
účinnost léčby potvrzuje na svých stránkách i Světová zdravotnická organizace. 
 

H. Česká republika zavedla celou řadu preventivních opatření, která patří v tomto směru 
k nepřísnějším v zemích EU. 
 

I. Zdravotnická zařízení jsou na nákazu také připravena, ministerstvo vydalo doporučení pro 
lékaře. Situaci kolem koronaviru řešila Bezpečnostní rada státu a Ústřední epidemiologická 
komise. Je připraven také Pandemický plán ČR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY ŘEDITELEM  

Z DŮVODŮ POVINNOSTI PŘEDCHÁZENÍ RIZIK Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A 
OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ A OSTATNÍCH KLIENTŮ ŠKOLY 

V souvislosti s aktuálním výskytem epidemie COVID-19, 

Omezení provozu školy nebo školského zařízení. KDY? KDO? 

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

2. Opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví mají přednost před pravidly 
uvedené ve školském zákoně. 

3. Důsledky plynoucí z omezení provozu se musí řešit v kontextu dané situace 
v koordinaci se zřizovateli. Řeší ředitel školy či pověřený statutární zástupce 
ředitele. 

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

a) ŘEDITELSKÉ VOLNO - Ředitel školy může 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). 
 

b) ÚPRAVA ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU – pouze v pravomoci Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy v případech zvláštního zřetele.  
 

Pokud se týká mateřských škol, omezení nebo přerušení provozu mateřské školy 
stanoví ředitel mateřské školy na základě zhodnocení situace po projednání se 
zřizovatelem. Náhradní péče o děti, žáky a studenty se po dobu protiepidemických 
opatření nezajišťuje. 



 

KARANTÉNNÍ OPATŘENÍ ve vztahu k dětem, žákům nebo zaměstnancům školy 

1. Karanténu může nařídit POUZE orgán ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická 
stanice) nebo ošetřující lékař. 

2. V případě podezření na riziko nákazy, je DOPORUČENO telefonicky kontaktovat hygienickou 
stanici ve svém kraji, případně příslušného obvodního lékaře a koordinovat další postup s nimi. 

Povinnosti zaměstnanců školy  

Škola je povinna, k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění, jednat podle zákona o 
ochraně veřejného zdraví. Úkony s tím spojené, se zahájí v případě, že žák (osoba nacházející se 
momentálně v prostorách školy) vykazují známky akutního onemocnění. 

1. ZJIŠTĚNÍ  

1.1. UČITEL (JINÝ ZAMĚSTNANEC ŠKOLY) 

→ bez odkladně, kontaktovat ředitele školy (případně statutárního zástupce 
ředitele), 

→ okamžitá dezinfekce odkrytých částí těla (ruce, obličej),  

→ omezit svůj kontakt s dotčeným žákem, na nezbytně nutnou vzdálenost a 
konat dohled do zajištění dalších kroků povinných pro ředitele, 

→ bude-li to vyžadovat situace, zabránit kontaktu další osoby (jiný učitel, jiný žák, 
rodiče, další zaměstnanci či klienti), a to včetně, před vlastní osobou, do doby 
vyjádření KHS. 
 

1.2. ŘEDITEL 

→ zajistí podmínky pro oddělení žáka (osoby) s výkonem dohledu fyzickou 
osobou u nezletilých žáků, 

→ kontaktuje, a to bez odkladně, příslušnou krajskou hygienickou stanici případně 
lékařskou pohotovostní službu, 

→ zajistí a informuje všechny osoby, přicházející do kontaktu s dotčeným, v tom 
čase na půdě školy a předá informace s případným seznamem KHP 

→ KHS nebo LPS poskytne informace k dalšímu postupu. 
 
 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/kontakty-na-krajske-hygienicke-stanice_18604_4122_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/kontakty-na-krajske-hygienicke-stanice_18604_4122_1.html


 

2. VÝJEZDY (akce školy) 
→ Důslednost ve vyžadování po zákonných zástupcích dítěte či studenta, 

AKTUÁLNÍ tzv. potvrzení o bezinfekčnosti. 
 

3. ZAHRANIČNÍ POBYTY 
→ V případě podezření na pobyt žáka v zahraničí s výskytem infekce: 

a) kontaktovat rodiče ke zjištění informací, pokud možno před příchodem žáka 
na výuku 

b) v případě potvrzení odvolat výuku žáka, a to na základě doporučení MŠMT a 
MZČR, zůstat doma a v následujících 14 sledovat svůj zdravotní stav. V případě 
výskytu příznaků respiračního onemocnění omezit kontakt s ostatními 
osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře. 

c) V případě potvrzení informovat ředitele o rozvrhové změně a zajistit 
(požádáním, domluvou se zákonnými zástupci) následné informace o vývoji 
zdravotního stavu žáka k případné obnově výuky. 
 

→ V případě známé informace o výjezdu žáka do zahraničí 
a) Doporučte sledovat DOPORUČENÍ, VÝZVY Ministerstva zdravotnictví ČR 

 

Výše uvedené pokyny platí také v případě zjištění podezření na infekční onemocnění 
v případě, půjde-li o zjištění u učitele nebo jiného zaměstnance, případně jiného klienta 
školy. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ ZVÝŠENÝCH HYGIENICKÝCH NÁROKŮ A DŮSLEDNÉ DODRŽOVÁNÍ, 
PRŮBĚHU VÝUKY VŠEMI OSOBAMI – žák, učitel, a další.  

1. NEŠIŘME NEOVĚŘENÉ INFORMACE A NEŠIŘME PANIKU 
2. SLEDUJ POKYNY Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství 
3. DBEJME ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI S NADHLEDEM A RACIONÁLNÍ PŘÍSTUPEM, 
4. MYTÍ RUKOU vč. POUŽITÍ DEZINFEKČNÍHO GELU - PŘI PŘÍCHODU DO ZUŠ A 

TĚSNĚ PŘED VÝUKOU (žák i učitel), umyté ruce vodou neoklepávejte, k osušení 
použij papírové ubrousky. Dezinfekční gel je k dispozici ve třídě. 

5. KLIDNÉ RUCE –zbytečně se nedotýkejte jiných předmětů, není-li to nutné, 
přesto, že je vše čisté, a určitě si prsty nedloubu v nose či puse. 

6. KLIKA – každý den vám zajistíme čistou kliku, že budeme mít mnohem větší kliku 
přichycením korona viru. 

7. HUDEBNÍCI - POUŽIJTE POUZE SVŮJ VLASTNÍ NÁSTROJ, který by měl být čistý; 
Jestliže si metody výuky žádají manipulaci s více nástroji, „koloběhem“ mezi více 
žáky vč. učitele, dbejte na čistotu (např.: opětovné umytí rukou), nástroje či 
noty neolizujeme nebo nijak neochutnáváme. 

8. VÝTVARNÍCI SI V RÁMCI VÝUKY NEZAMĚŇUJÍ MALÍŘSKÉ ČI JINÉ POMŮCKY, 
před odchodem z výuky, vše řádně očistí, p.uč. zajistí ošetření klávesnic u PC 

9. TANEČNÍCI  A DIVADELNÍCI  - mytí rukou také v průběhu výuky, zvláště při použití 
toalety, nekoušeme si nehty a nijak si neolizujeme dlaně, které používáme při 
práci ve skupině nebo se o ně opíráme na podlaze. 

10. DODRŽOVÁNÍ OSOBNÍHO PROSTORU – nevyžaduje-li to vzdělávací situace, dbej 
na hranici osobního prostoru (vzdálenost od jiné osoby), což je asi délka 
natažené vaší paže. Necítíš-li se dobře, tento prostor si zvětši a navzájem se 
s učitelem informujte 

11. KÝCHÁNÍ, POKAŠLÁVÁNÍ – NE DO DLANÍ, ALE DO PAŽE s otočením zády k učiteli 
(nebo opačně). Tanečníci spíše do kapesníku 

12. RÝMA hustá, vážný KAŠEL – TAK RADĚJI BYCH NEŠEL. Omluvenka. 
13.  OCHRANNÉ POMŮCKY (respirátor, rouška, rukavice, oblek) – není nařízená 

povinnost, vzájemná konzultace, o vhodnosti ve výuce, s učitelem. 
14. POVINNOST (žáků, rodičů) INFORMOVAT O PŘÍPADNÉM PODEZŘENÍ NA 

NÁKAZU VLASTNÍ ČI V OKRUHU BLÍZKÝCH KE ZMÍRNĚNÍ RIZIK ŠÍŘENÍ 



 

 

POUČENÍ ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY ŘEDITELEM  

O JEHO POVINNOSTECH A OPRÁVNĚNÍCH V PŘÍPADĚ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 

 
    V souvislosti s aktuálním výskytem epidemie COVID-19, a dále s ohledem na 
povinnost zaměstnavatele, zastoupený ředitelem školy, předcházet rizikům z 
hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je potřeba zaměstnance upozornit 
na dopady z pohledu pracovně právních, tedy dopady na pracovní vztah, především 
při důvodném podezření z nákazy 

OPATŘENÍ VE VZTAHU K ZAMĚSTNANCŮM 

1. ZAMĚSTNANEC JE POVINNÝ PODAT INFORMACE, a to bez odkladu: 
 
→ řediteli školy, o podezření na možnost nákazy, po návratu z míst s výskytem 

nákazy vč. zahraničí 
 

→ svému registrovanému lékaři, v případě výskytu příznaků a o důvodech výskytu. 
 

2. ŘEDITEL JE OPRÁVNĚN VYZVAT ZAMĚSTNANCE K PODROBENÍ SE VYŠETŘENÍ 
 
→ u „smluvního“ lékaře (pracovně-lékařské služby) vzhledem k důvodnému 

podezření o ztrátě způsobilosti vykonávat sjednanou práci na základě pracovní 
smlouvy (návrat z napadených lokalit v cizině, projevy příznaku) 
 

→ u svého registrovaného lékaře, a to v případě, že nejsou stanoveny konkrétní 
mimořádná opatření orgány ochrany veřejného zdraví. Registrovaný lékař,    při 
prokázání nákazy, rozhodne o dočasně práce neschopným, popřípadě mu 
bude na základě rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví nařízena 
karanténa. 
 
 
 



 

3. ŘEDITEL JE POVINNÝ KONAT KROKY K ZAJIŠTĚNÍ PREVENTIVNÍHO OPATŘENÍ (u 
podezřelého z nákazy se zatím neprojevily příznaky, nelze odhadnout dobu 
kontaktu s nákazou) 
 
→ DOHODA k mimořádné změně pracovní smlouvy, a to dočasnou změnou místa 

k výkonu své práce, v délce alespoň 2 týdnů, mimo dosavadní místo/pracoviště, 
mimo kolektiv spolupracovníků, v případě školy se zamezením kontaktu se 
žáky.  
 
A. Zaměstnanec školy, pedagog, koná pouze tzv. „nepřímou“ PČ, nekoná 

přímou pedagogickou činnost, kterou mu znemožnil vykonávat 
zaměstnavatel (překážka na jeho straně) => zaměstnanci přísluší náhrada 
mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku (§ 208 zákoníku práce). 
Ředitel zajistí suplovanou výuku. 
 

B.  Na základě žádosti zaměstnance a vzájemné dohody (nejlépe 14 dní předem, 
dle ZP), ředitel provede rozvrhovou změnu, tzv. „vlastní náhradu výuky“. => 
Učitel, po uplynutí podezření, zameškanou výuku nahradí  v rozsahu 
stanoveném, nad rámec běžné pracovní doby. Zaměstnanci přísluší 
náhrada mzdy nebo platu ve výši stanovené PS. Ředitel nezajišťuje 
„suplování“. => pedagog, koná pouze tzv. „nepřímou“ PČ, tu nenahrazuje. 
 

C. Vzájemná dohoda o mimořádném čerpání dovolené (písemně 14 dní předem, 
pokud se nedohodli jinak) 
 

D.  Vzájemná dohoda o změně plánu čerpání volna na samostudium, ve výši až 
12 dní, nebylo již plně vyčerpáno. Případně v kombinaci s výše uvedeným. 
 

E. Vyhovění žádosti zaměstnance, o poskytnutí pracovního volna, bez náhrady 
mzdy nebo platu, tzv. „neplacené volno“. 

 

 

4. ZAMĚSTNANEC V NAŘÍZENÉ KARANTÉNĚ 



 

 
→ mzda/plat jako u dočasné neschopnosti, překážka na straně zaměstnance 

 
→ uplatnění zvláštního právního předpisu při nařízené karanténě: zaměstnavatel 

je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu karantény 
nařízené podle zvláštního (zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). 
 

→ Doložením „Oznámení o nařízení karantény“ (vystaví ošetřující lékař nebo 
hygienik), zaměstnanec uplatní právo na náhradu mzdy/platu, bez krácení, za 
prvních 14 dnů trvání karantény. 

 

DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍM INFORMACÍM 

→ sledovat zejména webové stránky Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz 
→ Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti 

koronaviru: http://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-
aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html 

→ Kontakty na krajské hygienické stanice: http://mzcr.cz/dokumenty/kontakty-na-
krajske-hygienicke-stanice_18604_1.html 

→ http://www.szu.cz/ Státní zdravotnický ústav 

 
OBECNÁ UPLATNĚNÍ 

→ Poučení žáků a zákonných zástupců bude zajištěno prostřednictvím třídního učitele,  
→ Zápis  a potvrzení proškolení zajistí ředitelka školy 
→ Zápis a stvrzení podpisem o seznámení/ponaučení žáků a bude zajištěno prostřednictvím zápisu do třídní 

knihy učitelem. Kontrola zástupkyně ředitele a ředitelka 

→ Učitel má oprávnění v důsledku ochrany svého zdraví doporučit žákovi a jeho zák. zástupcům, 
odložení výuky, případně zrušení již zahájené výuky v případě nežádoucích skutečností, po 
domluvě s rodiči a podáním informace ředitelce. Toto oprávnění je také ze strany žáka. 

→ Do uskutečnění pokynu ministerstva, se žádná událost, akce naší školy, NERUŠÍ. 
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