Krizový plán COVID-19 na SŠ-COPT Uherský Brod
▪ Výuky se nesmí zúčastnit žák, který vykazuje příznaky

infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým
příznakům COVID-19:
▪ zvýšená tělesná teplota 37,2°C;
▪ kašel;
▪ náhlá ztráta chuti a čichu;
▪ nebo jiný příznak akutní infekce dýchacích cest.
▪ Žák je povinen nosit ve společných prostorech školy

roušku!
▪ Pokud bude žák vykazovat některý z možných příznaků

COVID-19, postupuje pedagog následně:
▪ Žák je umístěn do samostatné místnosti, která je pro tuto
situaci vyčleněna.
▪ V případě, že jsou u neplnoletého studenta střední
školy
zjištěny
příznaky
virového
infekčního
onemocněn, je nutné jej neprodleně informovat o tom, že
byly u žáka zjištěny příznaky a z toho důvodu je nutné jej ve
škole vyzvednout. Pokud zákonný zástupce souhlasí, aby
žák opustil budovu školy samostatně, bez doprovodu
zákonného zástupce, je možné žáka nechat odejít
samostatně a doporučujeme v tomto případě nechat si od
zákonných zástupců písemně potvrdit, že souhlasili s tím,
že žák odejde z budovy školy bez doprovodu (např. skrze

informační systém školy nebo textovou zprávu).
Samozřejmě výše uvedené připadá v úvahu pouze tehdy,
pokud to zdravotní stav žáka umožňuje bez toho, aniž by
bylo ohroženo jeho zdraví. Žáka je vhodné poučit o tom,
že má na cestě používat roušku a udržovat odstup od
ostatních. Zákonné zástupce i žáka je dále nutné poučit
o nutnosti telefonicky kontaktovat praktického lékaře,
který rozhodne o dalším postupu.
▪ V případě, že je žák cizinec a nemá v ČR nemá žádné
příbuzné, kontaktuje škola Krajskou hygienickou stanici
Zlínského kraje ve Zlíně, která rozhodne o dalším postupu.
▪ Pokud se jedná o zletilého žáka, opustí zletilý žák školu v
nejkratším možném čase a s použitím roušky a
požadovaného odstupu.
▪ Třídní učitelé zapíší tyto žáky do on-line tabulky, kde vyplní
s přesností všechny požadované údaje.

Třídní učitelé prokazatelným způsobem seznámí s uvedenými
informacemi žáky a jejich zákonné zástupce.
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