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Na základě nařízení KHS Královéhradeckého kraje, kterým se pro území 
Královéhradeckého kraje nařizuje mimořádné opatření spočívající v omezení provozu 
školy – týká se sportovní činnosti (a zpěvu) od 5. 10. do 18. 10. (v celé ČR).  

V našem kraji, vzhledem k současné příznivější situaci, nedochází tedy k přechodu na 
distanční vzdělávání v žádném z okresů a to bez ohledu na barvu okresu, který okres na 
"Semaforu" od zítra ponese. 

Současně informuje o postupu nařízeného Ministerstvem zdravotnictví (MZ) v případě 
výskytu Convid-19 ve škole, cit.: 

Nařízení karantény  

V případě, že dojde k potvrzenému výskytu onemocnění COVID-19 ve škole, se nařizuje karanténa u 

žáka, pedagoga a ostatních pracovníků dle následujících kritérií.  

Nařizuje se pouze v celé jedné třídě, kde byla potvrzena nákaza za předpokladu, že:  

 byl zjištěn dlouhodobý a úzký kontakt (> 15 minut trvající a na vzdálenost do 2 m)* všech osob ve 

třídě s pozitivním žákem v této třídě v období dvou dnů před potvrzením nákazy nebo rozvojem 

klinických příznaků a  

 nebyly používány odpovídajícím způsobem (viz. příloha) osobní ochranné prostředky dýchacích 

cest - nosu a úst (roušky nebo respirátor třídy FFP2/N95 a vyšší)** všemi osobami ve třídě po celou 

dobu dlouhodobého a úzkého kontaktu s pozitivním jedincem v období dvou dnů před potvrzením 

nákazy nebo rozvojem klinických příznaků.  

Nařizuje se vybraným osobám ve více třídách, pokud byla potvrzena nákaza pouze v jedné třídě za 

předpokladu, že:  

 byl zjištěn vzájemný dlouhodobý a úzký kontakt (dtto*) osob v těchto třídách s COVID-19 

pozitivní osobou z jiné třídy v období dvou dnů před potvrzením nákazy nebo rozvojem klinických 

příznaků a  

 nebyly používány odpovídajícím způsobem osobní ochranné prostředky dýchacích cest - nosu a 

úst (dtto**) všemi osobami v daných třídách po celou dobu dlouhodobého a úzkého kontaktu s 

pozitivním jedincem v období dvou dnů před potvrzením nákazy nebo rozvojem klinických příznaků.  

Karanténa se nemusí nařizovat všem žákům z jiné třídy, než je třída s pozitivním jedincem, ale jen 

těm s vyhodnoceným epidemiologicky významným kontaktem, kteří nepoužívali odpovídajícím 

způsobem osobní ochranné prostředky dýchacích cest - nosu a úst. 

 



Z výše uvedeného je patrný velký DŮRAZ NA SKUTEČNĚ ODPOVÍDAJÍCÍ používání 
ochranných prostředků, resp. NOŠENÍ ROUŠEK (viz. příloha) dle platných pravidel (viz. 
Mimořádného opatření  MZ  ze  dne  18.  září), proto bude při nedodržení nařízených 
pravidel žák přísně kázeňsky  potrestán, již bez předchozího upozornění! 

Současně připomínáme předešlá pravidla: 

 při sejmutí roušky o svačině dodržovat rozestupy (2 m), 

 větrat průběžně "na ventialčku", 

 v případě onemocnění s příznaky respir. onemocnění zůstat preventivně doma, 

 neprodleně informovat třídního učitele v případě předchozího blízkého kontaktu s 

pozitivně testovanou osobou na Convid-19, 

 v případě testování na Covid-19 (z důvodu výskytu viru např. v rodině) předat kopii 

testu třídnímu učiteli (a ten vedení), 

 dodržovat mytí rukou a průběžného používání dezinfekcí,  

 dodržování "režimu škola" na domově mládeže v době výuky (do 15:45 hodin), 

tedy s rouškami v přízemí a 1. i 2. patře. 

Chráníme tím nejen sebe ale také minimálně omezený školní chod a vzdělávání, naše 

rodinné příslušníky a blízké. 

  

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA – SPRÁVNÉ NOŠENÍ ROUŠEK vs. NESPRÁVNÉ NOŠENÍ 

 

 

................................... 
Ing. Jan Opitz 
ředitel školy 

 


