
ORGANIZAČNÍ POKYNY K ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY OD 1. 9. 2021 
 
Vážení rodiče, milí žáci, 
na základě informací MŠMT a MZd jsme zpracovali tento materiál s informacemi o opatřeních pro vás i žáky, kterým 
se bude řídit provoz školy v nejbližších dnech. Vzhledem k možnému zhoršení hygienické situace vás žádáme 
o maximální spolupráci při jejich realizaci. Děkujeme.  

Obecné pokyny: 

 osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit 

 u vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/oddělení/hygienickém zařízení, u tělocvičny jsou 
k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem; žáci budou vedeni k častějšímu mytí 
rukou a užívání dezinfekce (je možné používat vlastní desinfekční prostředky) 

 každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve 
společných prostorách zakrýt dýchací cesty, a to respirátorem nebo obdobným prostředkem (vždy bez 
výdechového ventilu) naplňujícím minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně 

filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95); žáci nosí ochranný prostředek ve 
společných prostorech školy nebo školského zařízení; během výuky ve třídě ochranný prostředek mít 
nemusí (týká se to všech dětí a žáků).  

 z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty  
o osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou 

alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování 
tohoto zákazu,  

o osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích 
cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny 
mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském 
potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná 
osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest,  

o další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným 
opatřením (typicky např. při konzumaci potravin a nápojů) 

Testování žáků: 

 ve škole proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se 
provede 1. září s výjimkou 1. ročníku, ve kterém proběhne testování 2. 9. a dále se testuje v termínech 
6. září a 9. září 2021; testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence 
zdravotnického personálu; děti budou testovány po příchodu do školy a to buď v ranní družině nebo od 8 
hodin v kmenových učebnách 

o 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 absolvoval nejdéle před 7 dny 

RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle 

před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním 

výsledkem; 

V TÉTO SOUVISLOSTI PROSÍME RODIČE, ABY TYTO INFORMACE (očkování dětí, prodělané onemocnění 

covid-19) NAHLÁSILI VE ŠKOLE A DOLOŽILI PŘÍSLUŠNÝM POTVRZENÍM.   

o pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale je 
povinen  

 používat ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení 
(včetně tříd, školní družiny, školního klubu) viz obecná pravidla 

 při konzumaci stravy a nápojů dodržovat odstup od ostatních osob nejméně 1,5 m, 
 nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; pokud se cvičí venku, převléká se s odstupem od 

ostatních osob a nesmí použít sprchy; 
 nesmí zpívat 
 při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek 

dýchacích cest, ale musí sedět v lavici nebo u stolu  



o pokud zákonný zástupce nesouhlasí s testováním svého dítěte ani s nošením ochranných 
pomůcek, škola nesmí umožnit žákovi jeho přítomnost ve škole; zákonný zástupce je povinen žáka 
z výuky omluvit podle pravidel školního řádu (omluvenka nevyplývá automaticky z nesouhlasu) 

o Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na 
vyučování později, provede si test hned po vstupu do školy v kanceláři asistentky ředitele 
p. Jakešové 

 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; školní družina 
nebo školní klub děti a žáky netestují, protože školní družina nebo školní klub má informace o tom, zda 
bylo dítě či žák testován nebo zda musí nosit po celou dobu pobytu stanovený prostředek ochrany 
dýchacích cest. 

 Pokud má dítě nebo žák pozitivní výsledek 
o a) RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, nebo 
o b) rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a má příznaky 

onemocnění covid-19, 
a byl 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně přítomen ve škole, je zákonný 
zástupce dítěte nebo žáka nebo žák povinen nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu; 

 pokud bude mít žák pozitivní výsledek AG testu ve škole, bude umístěn do zvláštního prostoru a škola 
okamžitě informuje zákonného zástupce; ten je povinen odvést žáka ze školy a zajistit ve spolupráci 
s dětským lékařem absolvování konfirmačního RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2; žákovi bude 
umožněna přítomnost ve vyučování až na základě oznámení negativního výsledku tohoto testu 

 
Stravování: 

 vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí 
osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě; rovněž nesmí do prostor školní jídelny vstupovat nemocná 
osoba 
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