
Informace k provozu školy od 1. 9. do 10. 9. 2021 vzhledem ke covid-19 
 

1. Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy 
školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem 
dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd (děti do 15 let 
chirurgickou roušku, nad 15 let respirátor). 
 

2. Apelujeme na zákonné zástupce žáků, aby dodržovali Ochranné opatření ze dne 8. 7. 2021 Č.j.: 

MZDR 20599/2020-96/MIN/KAN týkající se návratu osob z rizikových oblastí a informovali školu o 
případné karanténě nebo doložili vše potřebné (PCR test, apod. dle aktuálně platných nařízení) pro 
umožnění vstupu žáka do budovy školy. 

 
3. Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě, 

první test se provede 1. září a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.  

 
4. Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po 

očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 
(po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který 
doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Toto doloží žák před prvním 
testování (v případě testu z odběrového místa před každým testování ve škole). Kopii 
potvrzení nebo certifikátu škola nevybírá, stačí např. ukázat v mobilu aplikaci Tečka, přinést 
k nahlédnutí příslušný dokument apod. Třídní učitel zapíše údaj do interní evidence. 

 
5. Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky 

účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví 
(použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). 
Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.  

 
6. Pokud dítě nebo žák testování neabsolvuje, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z 

testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky 
a dalších aktivit v základní a střední škole, školní družině nebo školním klubu pouze za dodržení 
přísnějších režimových opatření, konkrétně:  
 
povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském  

zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy,  
• je tedy povinnost ve vnitřních prostorech a ve venkovních prostorech, pokud není možné 

dodržet rozestup 1,5 metru, nosit respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového 
ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační 
účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95); děti a žáci do 15 let věku a žáci 
základní školy při vzdělávání nebo poskytování školských služeb v základní škole, školní družině nebo 
školním klubu, žáci nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia při vzdělávání na gymnáziu jsou 
oprávněni používat jako ochranný prostředek zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný 
prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN 
EN 14683+AC, které brání šíření kapének.  

nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí 
použít sprchy, 
nesmí zpívat, 
používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a žáky, 

kteří nepodstoupili preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. a), je-li organizačně možné ve 
škole zajistit pro tyto děti a žáky zvláštní hygienické zařízení, 

při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek 
dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu, 

nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest při pobytu na pokoji (tj. mimo společné 
prostory) na škole v přírodě nebo obdobné akci pořádané školou, 
v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních 
osob minimálně 1,5 metru (netýká se dětí a žáků, kteří mají stanovenou výjimku z povinného 
nošení ochrany dýchacích cest). 



  
  

7. Dětem a žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní 
přítomnost na vzdělávání.  
 

8. Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického 
personálu.  

 
9. V případě testování, žáků 1. -3. ročníku je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou 

(zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným 
zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). V tomto případě je těmto žákům a zákonným 
zástupcům vyčleněn prostor ve školní dílně příslušné dny od 7:10  do 7:25.  

 
10. Při screeningovém testování nelze využít vlastní přinesený test. Žák může být otestován 

pouze testy distribuovanými škole.  

 
11. Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na 

vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém 
příchodu.  

 
12. V případě, že se dítě/žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem 

vyučování, není nezbytně nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny. Dítě/žák může 
být testován až ve škole.  
 

13. Pravidla ve školní družině, školním klubu  
Osobní přítomnost dítěte nebo žáka ve školní družině nebo školním klubu lze připustit také 
pouze tehdy, pokud splní stejné podmínky, jaké jsou stanoveny pro osobní přítomnost v 
samotné škole s tou výjimkou, že školní družina nebo školní klub děti a žáky netestují. Školní 
družina nebo školní klub je se školou jednou právnickou osobou, školní družina nebo školní 
klub má tak informace o tom, zda bylo dítě či žák testován nebo zda musí nosit po celou dobu 
pobytu stanovený prostředek ochrany dýchacích cest.  

 

 

  Pevně věříme, že po skončení screeningového testování (po 10. září) budou výsledky 

natolik příznivé, že se žádné ohnisko nákazy neobjeví a další testování nebude třeba. Všichni si 

jistě přejeme, aby nový školní rok byl zcela běžným a „normálním“ školním rokem, mnohem 

lepším a klidnějším, než byl ten předešlý. 


