
INFORMACE KE KARANTÉNĚ A NÁROKU NA DOTOVANÝ OBĚD  

 

Vážení rodiče, 
vzhledem k častým dotazům, zde upřesňujeme některé informace týkající se 
karantény v souvislosti s onemocněním Covid 19. 
 
Žák (dítě), který byl v přímém kontaktu s nakaženou osobou, musí nastoupit 
povinnou karanténu. Trasování se provádí 2 dny zpětně od posledního kontaktu 
s touto nakaženou osobou. Karanténu nařizuje KHS (Krajská hygienická stanice). 
 

Obecně platný postup 
1. Pokud Vám je oznámeno, že Vaše dítě musí nastoupit karanténu, vyzvedněte si 
žáka co nejdříve ze školy. 
2. Oběd si tento den vezměte do jídlonosiče 
3. Kontaktujte dětského lékaře pro další postup 
4. Podklady pro ošetřovné škola nevydává (kontaktujte dětského lékaře) 
5. Během následujících dní by Vás měla kontaktovat také příslušná hygienická 
stanice (a informovat o dalším postupu) 
6. Po dobu 7 denní karantény přechází třída (pokud byla v kontaktu s nakaženým 
většina žáků třídy) na distanční výuku (on-line + samostatná práce) 
7. Veškeré pokyny k průběhu distanční výuky + on-line rozvrhu hodin obdržíte vždy 
od třídních učitelů během dne, kdy žáci odcházejí do karantény prostřednictvím 
týdenních plánů (nebo také e-mailem) 
8. Distanční výuka začíná vždy ihned následující den (týká se ZŠ, MŠ předškoláci) 
 
Každý případ a kontakt se posuzuje individuálně, proto se výše uvedený postup 
může lišit. 
 
 
 

Ukončení karantény 
Karanténu může Vaše dítě ukončit min. po 7 dnech ode dne posledního kontaktu s 
pozitivně testovanou osobou, pokud podstoupí PCR test v rozmezí 5. až 7. dne 
(od tohoto posledního kontaktu s nakaženým). Výsledek testu musí být negativní. 
Výsledek testu nepředkládá žák při návratu do školy. 
 

Obědy si musí rodiče nahlásit nejpozději den předem do 12 hodin  
na tel. 731 130 731 (ZŠ Záblatí), tel. 776 314 385 (ZŠ Bezručova 190), 
MŠ Tovární (tel. 604 471 606), MŠ Na Pískách (tel. 731 130 731) 
 
 
Pokud PCR test žák nepodstoupí, je délka karantény 14 dní (od posledního 
kontaktu s nakaženým). Pokud se vrátí alespoň polovina žáků třídy po 7 dnech do 
školy, nebude již škola poskytovat distanční vzdělávání zbylým žákům v karanténě 
formou online hodin. Učivo bude zadáváno prostřednictvím týdenních plánů. 
 
 
 



Obědy 

 Žák, který je v karanténě, má nárok na dotovaný oběd.  

 Oběd si zákonný zástupce může vyzvednout do jídlonosiče  
v době od 11: 00 do 11: 30 hodin  

 Oběd nemůže vyzvednout žák (nebo jiná osoba) v karanténě 

 Žák, který je pozitivní na Covid, nemá nárok na dotovaný oběd 
 

 
 
 

 
 
Děkujeme za pochopení  

 
 
 
 


