
Informace k provozu školy a testování od 1. 9. 2021 

 

V souladu s platnými právními předpisy, mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví MZDR 

14622/2021-17/MIN/KAN a MZDR 14600/2021-18/MIN/KAN a v souladu s „Manuálem“ MŠMT 

k provozu a testování ve školním roce 2021/2022 stanovuje vedení školy následující podmínky 

provozu školy a závazná pravidla ochrany zdraví: 

Obecná preventivní pravidla: 

1. Osobám s příznaky infekčního onemocnění je vstup do budovy školy zakázán. Žáci 

trpící chronickou nemocí projevující se rýmou nebo kašlem, např. alergie, předají 

třídnímu učiteli o této skutečnosti lékařské potvrzení – pokud žák neodevzdal již 

v loňském školním roce. 

2. Žáci, zákonní zástupci a zaměstnanci školy jsou povinni si při vstupu do budovy školy, 

a dále ve společných prostorách školy zakrýt dýchací cesty (zákonní zástupci respirátor 

třídy FFP 2 nebo nanorouška se stejnou ochrannou působností; žáci chirurgická rouška, 

nanorouška, respirátor). 

 

Výjimka – žáci tuto povinnost nemají: 

 -    ve třídě po usazení žáků do lavic 

 -    při konzumaci jídla a nápojů 

 -    při tělesné výchově 

 

3. Žáci budou poučeni o zásadách osobní a respirační hygieny, je nutné si denně nosit 

papírové kapesníky z domova. 

4. Po ranním příchodu do třídy žák bezodkladně provede důkladnou hygienu rukou, popř. 

použije dezinfekci, následně bude žák dodržovat hygienu rukou po celý den. 

5. V případě, že žák odmítne testování a také nošení ochranného prostředku dýchacích 

cest (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti 

nosit roušku nebo respirátor a nemá stanovenou výjimku doloženou lékařským 

potvrzením), škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva 

zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání. 

V tomto případě není žák automaticky omluven ze svého vzdělávání, žák musí být 

zákonným zástupcem omluven. Žákovi nebude poskytováno distanční vzdělávání, 

vyučující předá žákovi informace a materiál k sebevzdělávání (obdobně jako v případě 

nemoci). 

6. Veškeré právní předpisy, nařízení a mimořádná opatření vyhlášená vládou nebo 

Ministerstvem zdravotnictví jsou pro všechny zúčastněné závazná. Zákonní zástupci 

jsou povinni sledovat aktuální situaci (informace na stránkách školy) a zavedená 

opatření respektovat a jednat v jejich souladu. 

7. Během výuky i o přestávkách se bude intenzivně větrat (vhodné oblečení). 

8. Ve škole bude realizován zvýšený úklid a dezinfekce užívaných prostor. 

 



Preventivní screeningové testování 

Screeningové sebetestování bude realizováno AG testy Genrui ráno po příchodu do školy ve 

dnech 1. 9., 6. 9. a 9. 9; žáci 1. tříd se budou testovat až 2. 9., poté také 6. a 9. 9. Pokud má žák 

1. – 2. třídy obavy, je možné, aby jeden ze zákonných zástupců dítěti při testování asistoval. 

Výjimku z testování bude mít žák, který se prokáže: 

• dokončeným očkováním 

• potvrzením o prodělaném onemocnění Covid-19 v době do 180 dnů od pozitivního 

testu, 

• negativním výsledkem AG testu, či PCR testu z odběrového střediska -testy 

v odběrovém středisku je možné si vyřídit předem dle platnosti testů (AG test 3 dny, 

PCR 7 dní) a dle proplácení zdravotní pojišťovnou. 

Pokud žák spadá do některé z výjimek, je nutné, aby zákonný zástupce žáka zaslal potvrzení 

třídnímu učiteli emailem alespoň den před plánovaným testováním, nejpozději může žák 

potvrzení předat třídnímu učiteli osobně ráno před testováním.  

Výsledky testu na protilátky nejsou náhradou za testování. 

Další testování bude probíhat pouze lokálně, a to podle vyhodnocení screeningového 

testování z prvních zářijových dnech.  

• Pokud žák nebude přítomen na testování (dostaví se do školy v pozdější čas nebo další 

den), je žák povinen tuto skutečnost ohlásit paní šatnářce, následně si test provede u 

vedoucích pracovníků školy (hned po příchodu do školy, či ráno do 7. 45 h). 

• Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky 

účastnit, ale za podmínek nastavených Mimořádným opatřením Ministerstva 

zdravotnictví, tj.: 

o má povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. 

nejen ve všech vnitřních společných prostorách školy, tedy i ve třídě při výuce, 

ale i venkovních (pokud není možné dodržet rozestup 1,5 m). 

o nesmí cvičit ve vnitřních prostorách 

o nesmí zpívat 

o v době konzumace potravin a nápojů musí dodržovat rozestup od ostatních 

osob minimálně 1,5 m 

• V případě zachycení pozitivního výsledku testu u žáka, budou zákonní zástupci ihned 

informováni a poučeni o dalším postupu. Žák bude vyčkávat na příchod zákonného 

zástupce v izolační místnosti pod vedením pověřeného pracovníka školy. Škola vydá 

zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl žák testován AG testem s pozitivním 

výsledkem. Zákonný zástupce žáka je následně povinen informovat o pozitivním 

výsledku AG testu pediatra svého dítěte, ten je povinen rozhodnout o indikaci 

konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto 

vyšetření. V případě pozitivního výsledku konfirmačního testu RT-PCR je zákonný 

zástupce povinen neprodleně informovat školu. Škola následně postupuje podle 

pokynů KHS. 



Žák s pozitivním výsledkem AG testu se může vrátit k prezenční výuce: 

o po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR, nebo 

o po skončení povinné izolace 

 

• V případě pozitivního AG testu do karantény přechází: 

o pokud je žák pozitivně otestován v pondělí - do karantény je umístěn pouze 

tento žák. Pokud se konfirmační test RT-PCR ukáže negativní, s doložením 

negativního testu se žák vrací do školy. 

o pokud je žák pozitivně otestován ve čtvrtek – do karantény jsou umístěny 

všechny děti, které s dotyčným přišly do kontaktu v posledních dvou dnech. 

Dotyčnému žákovi je proveden na odběrovém středisku konfirmační test RT-

PCR. Pokud je výsledek negativní, všichni žáci se vrací do školy, dotyčný žák 

doloží negativní test RT-PCR.  Pokud je test pozitivní, postupuje se podle 

instrukcí Hygieny, třída přechází na distanční vzdělávání. 

 

 


