
Základní informace o provozu školy od 1. září 2021 
 

 

1. Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.  

 

2. Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a 

pohybu osob před budovou školy.  

 

3. Škola upozorňuje zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění 

nemohou do školy vstoupit.  
 

4. Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického 

onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v 

případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.  

 

5. Během prezenční výuky bude sledován zdravotní stav žáků, zdali nevykazují symptomatické 

příznaky virového infekčního onemocnění. V případě, pokud žák bude tyto příznaky vykazovat, 

škola bude telefonicky kontaktovat zákonného zástupce a domluví se s ním na možnosti 

vyzvednutí žáka ze školy.  

 

6. Pohyb zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení bude 

omezen.  

 

 

SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH ZÁŘÍ 2021 

 

Na počátku zahájení prezenční výuky v novém školním roce 2021/2022 bude provedeno plošné preventivní 

testování dětí žáků základních škol, a to v rozsahu 3 antigenních testů provedených v prvních dvou 

týdnech září 2021.  

První test se provede 1. září (u žáků 1. třídy 2. září), a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.  

 

Na základě výsledků získaných z testování bude rozhodnuto o dalším postupu. Čtvrtý a další test bude 

proveden v případě, pokud se v rámci testování odhalí lokální ohnisko nákazy, tj. pokud bude ve školách v 

daném okrese vyhodnoceno více jak 25 pozitivních testů na 100 000 provedených testů v součtu dvou 

prvních testů. Testování v tomto případě bude pokračovat do konce září s frekvencí 1x týdně.  

Po skončení screeningového testování bude další testování pokračovat pouze na lokální úrovni v návaznosti 

na aktuální vývoj místní epidemiologické situace.  

 

Testování nepodstupují děti a žáci: 

a) kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném 

očkování), 

b) 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.  

 

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se stanoví povinnost pro žáky v základní škole podrobit 

se preventivnímu testování. 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 škole nebo školní družině pouze za dodržení přísnějších režimových 

opatření, konkrétně:  

a) povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve 

třídě při výuce a ve společných prostorách školy, 

b) povinnost ve vnitřních prostorech a ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 

1,5 metru, nosit respirátor nebo obdobný prostředek. Děti a žáci do 15 let věku a žáci základní školy 

při vzdělávání nebo poskytování školských služeb v základní škole, školní družině, jsou oprávněni 

používat jako ochranný prostředek zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek, 

který brání šíření kapének.  



c) nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít 

sprchy,  

d) nesmí zpívat,  

e) používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a žáky, kteří 

nepodstoupili preventivní antigenní test , je-li organizačně možné ve škole zajistit pro tyto děti a 

žáky zvláštní hygienické zařízení,  

f) při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest a 

musí sedět v lavici nebo u stolu,  

g) 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).  

 

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

vzdělávání.  

 

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

 

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.  

 

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.  

 

 

Zásady nošení ochranných prostředků dýchacích cest 

 
Každá osoba (žáci, 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 Ministerstva zdravotnictví. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích 

cest jsou plošně vyjmuty 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.  

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným 

opatřením (typicky např. při konzumaci potravin a nápojů). 

 

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19 

 

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 sice nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků 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 žáků a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:  

1. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy; v případě 

dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,  

2. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či 

nezletilého žáka – tuto skutečnost škola neprodleně oznamuje zákonnému zástupci a informuje ho o 

nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se 

podle následujícího bodu,  



3. příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; žák 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 

nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.  

 

 

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka o tom, že jeho 

povinností je telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.  

 

V izolační místnosti pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem v 

případě dítěte/nezletilého žáka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Vratimově dne 20. 8. 2021                                       Mgr. Martina Pelikánová 

                                                                                               ředitelka školy 


