PRAVIDLA KARANTÉNY A DISTANČNÍ VÝUKY –
SHRNUTÍ ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ

Kdo o čem rozhoduje?
▪

Nošení roušek a další protiepidemická povinná opatření nenařizuje ředitel ani MŠMT,
ale mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví.

▪

Pokud žáci při výuce sedí na místě, zpívají, nebo cvičí, respirátory (roušky) mít
nemusí, ale v ostatních případech ano.

▪

Jediný, kdo může nařídit izolaci a karanténu, je KHS. Škola nemá žádnou pravomoc
karanténu nařídit a není jejím úkolem obvolávat rodiče a o karanténě je informovat.

▪

Za ukončení karantény, ať již PCR testem, nebo uplynutím lhůty 14 dnů, je
zodpovědný rodič – nikoli škola, ta při návratu děti nekontroluje. Informace a přesné
pokyny k ukončení karantény obdrží zákonný zástupce od KHS.

▪

V případě, že je dítěti nařízena karanténa, potvrzení o OČR vydává dětský lékař
(výjimečně KHS), nikoli škola.

▪

Pokud je více jak polovině žáků třídy nařízena karanténa, vzdělávají se tito žáci
distančně. Ostatní žáci mají právo na prezenční výuku, která bude na Gymnáziu
Uherské Hradiště probíhat v paralelní třídě, nebo se připojí ke svým spolužákům a
rovněž se vzdělávají distančně.

Odpovědi na nejčastější otázky
▪

Jaký je rozdíl mezi izolací a karanténou?
- Do izolace nastupuje pozitivně testovaná osoba; do karantény osoba, která byla
v rizikovém kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

▪

Co je rizikový kontakt (vybrané příklady)?
- Osoba sdílející společnou domácnost.
- Osoba mající přímý fyzický kontakt s potvrzeným případem (obejmutí, polibek).
- Osoba sdílející společný uzavřený prostor (třída ve škole) po dobu min. 15 minut a
na vzdálenost menší než 1,5 m bez použití adekvátního ochranného prostředku
dýchacích cest.
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▪

Jaká je rozhodná doba rizikového kontaktu?
- Pozitivně testovaná osoba s příznaky – dohledání všech rizikových kontaktů 2 dny
před začátkem prvních příznaků.
- Bezpříznaková pozitivně testovaná osoba – dohledání všech rizikových kontaktů
2 dny před datem pozitivního testu.

▪

Jaké jsou možnosti ukončení izolace?
- U bezpříznakové osoby po uplynutí min. 14 dní ode dne prvního pozitivního testu,
a to bez provedení PCR testu.
- U osoby s příznaky trvá izolace po dobu výskytu příznaků a ukončuje se po
uplynutí alespoň dalších 3 dnů, kdy daná osoba příznaky nevykazuje, a to bez
provedení PCR testu.

▪

Jaké jsou možnosti ukončení karantény?
- Osoba v karanténě podstoupí v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu
s pozitivně testovanou osobou PCR test. V případě negativního výsledku se
karanténa nejdříve po 7 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou
osobou ukončí.
- V případě, že osoba v karanténě PCR test nepodstoupí, ukončuje se karanténa po
14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.
- V případě, že se v době karantény objeví u dané osoby příznaky onemocnění
Covid-19, provede se PCR test. Pokud je výsledek pozitivní, je nařízena izolace.

▪

Jaké jsou výjimky z karantény?
- Osoba, která nemá příznaky a je očkovaná (14 dní od ukončeného očkování).
- Osoba, která nemá příznaky a prodělala onemocnění Covid-19 (do 180 dní od
prvního pozitivního testu).

Jaké mohou nastat případy při komunikaci s KHS v souvislosti s karanténou?
▪

Ve třídě je i přes nařízenou karanténu více než polovina žáků
- KHS určí, kterým žákům je nařízena karanténa, a kontaktuje jejich zákonné
zástupce s informacemi o karanténě a možnostech jejího ukončení. V případě
plnoletých žáků kontaktuje KHS přímo je.
- Třída pokračuje v prezenční výuce. V tomto případě nelze přejít na distanční
výuku. Žáci si doplňují učivo na základě domluvy s konkrétním vyučujícím.
- Absenci u studentů v karanténě omlouvá třídní učitel.

▪

Z důvodu nařízení karantény je znemožněna osobní přítomnost ve škole více než
poloviny žáků jedné třídy
- KHS určí, kterým žákům je nařízena karanténa, a kontaktuje jejich zákonné
zástupce s informacemi o karanténě a možnostech jejího ukončení. V případě
plnoletých žáků kontaktuje KHS přímo je.
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-

-

Pokud je z důvodu nařízení karantény ve třídě méně jak polovina žáků jedné třídy,
vzdělávají se tito žáci distančně. Ostatní žáci mají právo na prezenční výuku, která
probíhá v paralelní třídě, nebo se připojí ke svým spolužákům a rovněž se
vzdělávají distančně.
Žáci mají povinnost se distanční výuky účastnit.

Stravování
▪

Žáci, kteří zůstávají na prezenční výuce, můžou chodit na obědy. Přihlašování a
odhlašování probíhá standardním způsobem.
▪ Žáci v izolaci a v karanténě mají obědy odhlášené. Při návratu z izolace/karantény je
třeba si obědy opět přihlásit.

Zdroje:
Metodický portál MŠMT
www.edu.cz

Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem
Metodika pro distanční vzdělávání – edu.cz

Metodický pokyn hlavní hygieničky ČR pro orgány ochrany veřejného zdraví k nařizování
karantény a izolace v souvislosti s onemocněním Covid-19
SKCP0068 (K21101915080 (mzcr.cz)
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Schéma možností při rizikovém kontaktu
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