
Třída v karanténě – informace pro zákonného zástupce 

TŘÍDA V KARANTÉNĚ 

 

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ 

STANICE (KHS)  Oznámí škole covid pozitivního žáka. 

  

Nařizuje karanténu třídy, dá na vědomí 

škole. 

  

Kontaktuje zákonné zástupce žáků dané 

třídy. 

  

Pracovníci externího call-centra vystaví 

elektronické žádanky na RT PCR test 

v rámci trasovacího tel.hovoru nebo 

v rámci vyplnění sebetrasovacího 

formuláře v systému chytré karantény. 

ŠKOLA 

  

V případě, že má informaci od 

zákonného zástupce o covid pozitivitě 

jeho syna/dcery, neprodleně kontaktuje 

KHS. 

  

Oznamuje vyhlášení karantény 

hromadnou zprávou v Bakalářích 

rodičům žáků dané třídy. 

  

Zajistí distanční výuku pro třídu 

v karanténě. 

  

Průběžně informuje rodiče žáků o 

nových skutečnostech. 

  

Žákům, kteří se v době karantény 

neúčastnili distanční výuky ze 

zdravotních či jiných závažných 

důvodů, zajistí podporu po jejich 

návratu do školy – např. formou 

doučování, náhradní práce atd. 

RODIČ  Potvrdí přečtení zprávy v Bakalářích. 

  

Navštíví s žákem odběrné místo na 

pokyn KHS. 

  

Sourozenci žáků ze třídy v karanténě nezůstávají doma. Žádná omezení se na ně 

nevztahují. Zákonní zástupci vyčkají na výsledek 1. testování sourozence v karanténě. Pokud 

bude výsledek pozitivní, musí do karantény i druhý sourozenec či sourozenci. 

  

 



VÝUKA TŘÍDY 

 

FORMA  Online hodiny probíhají v Google Meet.  

  

Užívání Bakalářů – zde zadávána 

domácí příprava, studijní materiály, 

úkoly, komunikace s rodiči. 

  

Vyučující pobývající též v karanténě učí 

online z domova.  

ROZVRH 

 

Vyučující učí v upraveném rozvrhu. 

Ten je dětem dodán třídním učitelem, 

přizpůsoben možnostem obou stran – 

žák/pedagog - s vědomím vedení školy. 

  

Časové rozmezí vyučovacích hodin je 

upraveno minutáží tak, aby vyhovovalo 

oběma stranám – ne na úkor samotné 

výuky a jejího krácení. Součástí online 

výuky je i samostatná práce žáka. 

VÝUKA  Distanční výuka je povinná. 

  

 

ŽÁK, KTERÝ NENÍ V KARANTÉNĚ, ALE JEHO TŘÍDA ANO 

 

Pokud se žák nesetkal se spolužákem covid pozitivním, protože např. chyběl ve škole, nebo je 

očkovaný, může mu KHS karanténu nenařídit.  Co v tuto chvíli dělat a jak pro něj bude 

probíhat výuka? 

  

Varianta A,B 
 

Zákonný zástupce po domluvě s třídním 

učitelem volí variantu výuky A nebo B  

Varianta A 

 

Žák zůstane doma a účastní se 

distanční/online výuky se svou třídou a 

vypracovává zasílané materiály. 

Varianta B 
 

Žák chodí do školy a účastní se výuky v 

nejblíže odpovídající třídě. 

 


