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Praha 31. 8. 2021 

Č. j.: OAK/230/2021 

Ochrana zdraví a provoz školy od 1. 9. školního roku 2021/2022 
vyplývá z metodiky MŠMT Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2021/2022 

vzhledem ke Covid – 19 ze dne 17. 8. 2021. 

Pokyny pro žáky: 

- při cestě do školy a ze školy žáci dodržují obecná pravidla protiepidemických opatření, 

- žák přes ISIC vyznačí svůj příchod i odchod ze školy,  

- za vstupními dveřmi do školy provede každý žák dezinfekci rukou po dobu nejméně  

30 vteřin a nechá volně zaschnout, 

- žák je povinen při vstupu do budovy školy a ve společných prostorách školy zakrýt 

dýchací cesty, a to takovým ochranný prostředkem, který je uveden v aktuálně platném 

mimořádném opatření MZd, 

- z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuti: 

• žáci, kteří nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný 

prostředek dýchacích cest a prokáží tuto skutečnost lékařským potvrzením, tito 

žáci jsou však povinni mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest, 

který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském 

potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčný žák nemůže mít nasazen žádný 

ochranný prostředek dýchacích cest, 

- ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků, a to 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021, 

- testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po 

očkování (14 dní po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění 

Covid – 19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na Covid-19), případně žák 

doloží negativní výsledek AG testu nebo RT-PCR testu provedený v odběrovém místě,  

- testovaní žáci a žáci, kteří splní podmínky pro bezinfekčnost, musí nadále nosit ochranu 

dýchacích cest ve všech prostorách školy s výjimkou výuky ve třídě a při konzumaci 

jídla a nápojů 

- pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci účastnit prezenční 

výuky a dalších aktivit pouze za dodržení přísnějších režimových opatření: 

• povinnost nosit ochranu dýchacích cest (respirátor nebo obdobný prostředek) po 

celou dobu pobytu ve škole, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách 

školy,   

• žák nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převléká se s odstupem od ostatních 

žáků a nesmí použít sprchy, 

• žák musí používat hygienické zařízení určené školou pro ty žáky, kteří 

nepodstoupili preventivní antigenní test 

• žák nemusí použít ochranný prostředek dýchacích cest při konzumaci potravin 

a nápojů, ale musí sedět v lavici nebo u stolu s odstupem 1,5m od ostatních žáků 

žáci a zákonní zástupci žáků s příznaky infekčního onemocnění nemohou do 

školy vstoupit, 
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- všem zákonným zástupcům žáků a cizím příchozím osobám se doporučuje vstup 

pouze do recepce školy, 

- pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné při příchodu žáka do školy, nebude 

do budovy vpuštěn a u nezletilého žáka tato skutečnost bude neprodleně oznámena 

zákonnému zástupci, zákonný zástupce nebo zletilý žák musí telefonicky kontaktovat 

svého praktického lékaře, 

- pokud se příznaky infekčního onemocnění vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve 

škole, nahlásí neprodleně tuto skutečnost na studijní oddělení, bude mu poskytnuta 

rouška a nezletilý žák bude umístěn do předem připravené samostatné místnosti, je mu 

stanoven dohled, vyčleněno samostatné WC a současně bude informován zákonný 

zástupce, který si žáka bezodkladně vyzvedne, zletilý žák opustí ihned budovu školy, 

zákonný zástupce nebo zletilý žák musí telefonicky kontaktovat svého praktického 

lékaře, 

- žák, který trpí projevy chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, 

kašel), bude do budovy vpuštěn pouze v případě doložení lékařského potvrzení, že 

netrpí infekční nemocí,  

- v případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním Covid – 19 je 

škola povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat platná mimořádná opatření 

vyhlášená pro dané území KHS nebo plošně MZd, 

- v případě prokázaného výskytu onemocněné Covid -19 se karanténa týká okruhu osob, 

které byly v rizikovém kontaktu, a o těchto osobách rozhoduje KHS, 

- žák je povinen neprodleně třídnímu učiteli nahlásit onemocnění Covid – 19 a nařízenou 

karanténu, 

- žáci během pobytu v budově školy musí důsledně dodržovat hygienická pravidla – časté 

mytí a dezinfekce rukou, (viz pravidla a doporučení pro mytí a dezinfekci rukou 

umístěná u každého umyvadla), 

- kýchat a smrkat pouze do jednorázových kapesníků a ty následně vyhodit do speciálně 

označených odpadkových košů,  

- pracovníci školy budou věnovat větší pozornost příznakům infekčního onemocnění 

u žáků, žákům může být změřena teplota v případech, kdy bude podezření na infekční 

onemocnění, 

- žáci si vždy vydezinfikují ruce po příchodu do učebny (doporučuje se ruce před 

dezinfikováním umýt), 

- žáci při pohybu na chodbách, návštěvách toalet, společných a venkovních prostor 

musí minimalizovat kontakty mezi skupinami i jednotlivci, 

- žáci používají toalety na patře, ve kterém jim probíhá výuka, 

- při návštěvě školního bufetu žáci vchází dveřmi u šaten, dodržují bezpečnou vzdálenost 

a vychází ze školního bufetu druhým východem se zábradlím, 
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Průběh screeningového testování 

- testování bude probíhat ve vyznačených učebnách, 

- pro každého testovaného je zajištěno místo k sezení a odkládací plocha lavice, 

- vždy je nutné dodržet rozestup mezi testovanými alespoň 1,5 metru, 

- na průběh testování bude dohlížet pověřená osoba, 

- v učebně jsou připraveny: 

• testovací sady, 

• gumové rukavice, 

• seznam testovaných žáků v papírové formě, 

• otevřený odpadkový koš opatřený odpadkovým pytlem na likvidaci testovacích 

souprav, 

• dezinfekční prostředek na ruce s virucidním účinkem a rozprašovačem, 

• stopky nebo jiný přístroj pro měření času, 

• jednorázové papírové utěrky pro případ, že by bylo nutné uklidit rozlité tekutiny 

atp. 

• respirátor min třídy FFP2 pro dohlížející osoby 

 

- proces samoodběru: 

• testovaní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené respirátory 

s výjimkou krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr, 

• před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce. 

• každý testovaný obdrží jednu testovací sadu, rozbalí a připraví všechny 

komponenty podle návodu na testovací sadě. 

 

Genrui BioTech test:  

• testovaný stáhne respirátor a provádí samoodběr dle pokynů na návodu testovací 

sady, 

• zasune tampon do nosní dírky přibližně 2,5 cm hluboko. Přejede 5x podél 

sliznice nosní dírky, aby se získalo co nejvíce sekretu. Tento postup opakuje 

stejným tamponem i u druhé nosní dírky, 

• dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru, 

• vloží tampon se vzorkem do extrakční zkumavky s předem připraveným 

reakčním roztokem a otočí jej asi 5x až 6x, 

• zatlačí hlavu tampónu na stěnu zkumavky a poté nechá stát asi 1 minutu, 

• stiskne prsty zkumavku a vytahuje tampon, aby z něj vyteklo co možná nejvíce 

kapaliny, 

• nainstaluje kapátko na extrakční zkumavku, pevně ji uzavře a nechá znovu 1 

minutu stát,  

• vezme připravenou testovací kazetu, nakape 3 kapky odstátého reakčního 

roztoku se vzorkem do otvoru pro vzorek v testovací kazetě,  

• dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut, 
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• žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu.  

 

- vyhodnocení testu 1. a 6. 9. 2021: 

• pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného 

odpadkového koše, žákovi je umožněna účast na prezenční výuce, 

• pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a 

testovaný musí vykonat nový test, 

• pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového 

koše a je poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy, je-li 

žák zletilý nebo má-li nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému 

odchodu, 

• v případě, že se pozitivní test žáka objeví v jedné třídě nebo skupině testovaných, 

vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky pouze na žáka s 

pozitivním výsledkem testu, ostatní žáci, kteří byli s pozitivně testovaným 

v kontaktu, pokračují ve výuce, 

- nezletilý 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,  

- zletilý žák – je poučen o nutných opatřeních během návratu domů a bez zbytečného 

odkladu opouští školu,  

- škola vydá pozitivně testovanému žákovi nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že 

byl pozitivně testován, žák, nebo zákonný zástupce žáka je povinen telefonicky nebo jiným 

obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních 

služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a 

dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR 

a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření,  

- žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení 

negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o 

ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného 

praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost, 

 

- vyhodnocení testu 9. 9. 2021:  

• pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného 

odpadkového koše, žákovi je umožněna účast na prezenční výuce, 

• pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a 

testovaný musí vykonat nový test, 

• pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového 

koše a je poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy, je-li 

žák zletilý nebo má-li nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému 

odchodu, 
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• v případě, že se pozitivní test žáka objeví v jedné třídě nebo skupině testovaných, 

odchází domů všichni testovaní žáci třídy, kteří byli v předcházejících 2 dnech 

se žákem ve výuce, osobní přítomnost ve škole se těmto žákům neumožňuje po 

dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru 

SARS-CoV-2 u žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu ve 

škole, 

• v případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně 

testovaného žáka AG testem ve škole, doloží žák neprodleně výsledek dané 

škole, která dále informuje původně indikované kontakty, všichni dotčení žáci 

se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných 

kroků, 

• v případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného 

žáka AG testem ve škole, zákonný zástupce žáka nebo žák je povinen okamžitě 

informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu, 

škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici jméno 

tohoto pozitivně testovaného žáka a seznam žáků, kteří byli ve škole v kontaktu 

ve stanovených dnech s tímto žákem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu 

na přítomnost viru SARS-CoV-2, 

- pokud je v důsledku mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) nebo 

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

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

trvání tohoto stavu, 

- pokud nastane distanční výuka, žáci mají povinnost se distančně vzdělávat, 

- v ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání 

distančním způsobem, škola postupuje obdobně jako při běžné absenci, nepřítomným 

žákům poskytne studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či 

výukových plánů na dané období,   

- v případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-

li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či 

roušku), škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví 

umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání, pokud by škola osobní přítomnost žáka, 

který odmítá nosit respirátor nebo roušku, přestože podle mimořádného opatření musí, 

připustila, poruší mimořádné opatření,    

- v případě, že žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání, 

škola je povinna takového žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného 

zástupce u nezletilých žáků,  

- žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání, žák musí být omluven v souladu se 

školním řádem.  

 

Mgr. Barbora Smutná 

ředitelka školy 

 


