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INFORMACE:       PROVOZ ŠKOLY OD 01.09.2021 


 

Vážení rodiče, milí žáci,   
1.) slavnostní zahájení školního roku 2021/2022: středa 01.09. 8:00 hodin (děti obdrží učebnice, předpokládaný odchod 9:00) 

 příchod žáků do školy od 7:40 – 7:55  

 ve škole proběhne preventivní screeningové testování neinvazivním antigenním testem ve dnech 01.09., 06.09., 09.09.2021  

 žáci budou nosit ve všech společných prostorách ochranný prostředek dýchacích cest  (nos, ústa), kterým je 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), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a 
požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének  

 během výuky mít ochranný prostředek nemusí 
 Testování nepodstupují 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. – Musí předložit potvrzení!!!! 

 
 Pokud se 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, nesmí cvičit, zpívat apod.). Uvedená 
opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.  

 
Výsledky a následné kroky 
 

 V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob do izolační místnosti (pozitivně testovaný je vždy izolován 
od negativně testovaných; negativně testovaní mohou počkat na zákonné zástupce společně v jedné třídě).  

 Nezletilé dítě nebo žák – škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení 
o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem  
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2.)  
Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že 
jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé 
fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).  

§ Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, 
rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné věnovat zvýšenou míru pozornosti příznakům 
infekčního onemocnění u dětí/žáků/studentů a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:  

 
příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy – dítě/žák/student není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za 
podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,  
příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému 
zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího 
bodu,  
příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole; dítě/žák/student si neprodleně nasadí ochranu dýchacích cest a je 
umístěn do předem připravené samostatné místnosti nebo jinak izolován od ostatních přítomných ve škole. Škola současně informuje zákonného zástupce 
dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy; zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu školy.  
 
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, 
který rozhodne o dalším postupu. 
 
3.) i nadále platí doporučení 

 omezení vstupu třetích osob do školy  

 minimalizování kontaktu dětí z různých skupin – zejména během září 
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