
INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 1. 9. 2021 

 

Škola vychází ze Souboru doporučení pro školy a školská zřízení ve školním roce 2021/2022 

vzhledem ke covid-19 provoz a testování (MŠMT, ze dne 17. srpna 2021). 

Obecná preventivní pravidla 

• Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit (žákům 

s přetrvávajícími projevy chronického nebo alergického onemocnění, např. kašel a 

rýma, je umožněn vstup do školy po předložení potvrzení od praktického lékaře pro děti 

a dorost třídnímu učiteli). 

• Žáci vstupují do školy hlavním vchodem, v šatně se zdržují nezbytně nutnou dobu. 

• Omezení vstupu dalších osob do budovy školy. 

• Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorách zakrýt 

dýchací cesty předepsanými ochrannými prostředky dle aktuálně platného 

mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (žáci do 15 let – rouška nebo 

respirátor, žáci od 15 let – např. respirátor třídy FFP 2, KN 95). 

• Žáci, kteří nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazený ochranný 

prostředek dýchacích cest, musí tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením. 

• Opakované poučení žáků o zásadách osobní a respirační hygieny (dezinfekce rukou, 

používání jednorázových kapesníků apod.). 

• Dle možností minimalizace kontaktů mezi žáky různých tříd a skupin. 

• Větrání učeben, zvýšený úklid a dezinfekce všech užívaných prostor. 

Screeningové testování žáků 

Testování bude probíhat neinvazivními antigenními testy pro samoodběr (není nutná asistence 

zdravotnického personálu) – GENRUI – instruktážní video zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4  

V individuálních případech bude umožněno testování žáků 1. stupně s asistencí zákonného 

zástupce vlastním certifikovaným testem v prostoru haly školy (předem upozornit třídního 

učitele), výsledek testu zákonný zástupce předloží třídnímu učiteli. 

Nepřítomní žáci se dotestují po příchodu do školy v kanceláři školy pod dohledem pověřené 

osoby. 

Další testování proběhne pouze v případě, že se v rámci testování odhalí lokální ohnisko 

nákazy. 

Výjimky ze screeningového testování žáků 

• Očkování (14 dní po plně dokončeném očkování) – doložit v den testování. 

• Prodělání onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu) – 

doložit v den testování potvrzením od lékaře. 

• Doložení negativního testu provedeného v odběrovém místě (PCR-test ne starší 7 dní, 

Ag-test ne starší 72 hodin). 

Odmítnutí screeningového testování žáků 

Pokud se žák testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky, aktivit ve školní družině 

účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví. 

https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4


• Povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole (ve třídě a ve 

společných prostorách školy). 

• Nesmí cvičit ve vnitřních prostorech (převlékání s odstupem od ostatních, nesmí použít 

sprchy), nesmí zpívat. 

• V době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici nebo u stolu a 

dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru. 

• Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování. 

Odmítnutí screeningového testování žáků a povinnosti nosit ochranný prostředek 

dýchacích cest 

• Žákovi nebude umožněna osobní přítomnost na vzdělávání (izolace, kontaktování 

zákonného zástupce) 

• Žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání a musí být omluven v souladu se 

školním řádem. 

• Škola nezajišťuje pro tyto žáky distanční výuku. 

Postup školy v případě pozitivního výsledku testu žáka 

• Umístění žáka do izolační místnosti a kontaktování zákonného zástupce. 

• Škola vydá zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován a zákonný 

zástupce bude dálkovým způsobem informovat lékaře. O výsledku RT-PCR testu 

zákonný zástupce okamžitě informuje školu. 

• Po předložení negativního RT-PCR testu nebo po skončení izolace (s potvrzením 

lékaře) se žák může vrátit do školy. 

• Žákům, kteří byli v předcházejících 2 dnech v jedné třídě s žákem, který má pozitivní 

výsledek testu, se neumožňuje osobní přítomnost ve škole po dobu do zjištění výsledků 

RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. 

• V případě, kdy konfigurační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného 

antigenním testem, se budou moci žáci vrátit k prezenční výuce. 

• V případě, kdy konfigurační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného 

antigenním testem, škola zašle příslušné krajské hygienické stanici (KHS) seznam žáků, 

kteří byli v kontaktu s žákem testovaným RT-PCR testem a KHS rozhodne o dalším 

postupu podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a 

karantény. 

• Pokud je v důsledku mimořádných opatření (např. mimořádným opatřením KHS) nebo 

z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny 

žáků alespoň jedné třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání 

tohoto stavu. 

• Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní 

zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. 

 

Přejeme šťastný vstup do začátku školního roku😊 

 

 

Vedení 2. ZŠ a pedagogové 


