
HYGIENICKÉ PODMÍNKY PROVOZU ŠKOLY PLATNÉ OD 1. 9. 2021  

1. Ochranné prostředky dýchacích cest  

Každá osoba (žák, zaměstnanec, třetí osoba) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve 

společných prostorech zakrýt dýchací cesty - dospělí respirátorem, u žáků postačuje 

chirurgická rouška.  

Žáci nosí ochranný prostředek ve všech společných prostorech školy.  

Po dobu výuky, kdy jsou usazeni, roušku mít nemusí.  

Totéž platí při konzumaci potravin a nápojů.  

Rodiče vybaví své dítě alespoň 2 ks chirurgické roušky a sáčkem na jejich uschování.  

Každé dítě by mělo být také vybaveno papírovými kapesníky.  

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:  

• osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, …  

• osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen žádný ochranný 

prostředek dýchacích cest, což musí prokázat lékařským potvrzením  

2. Testování  

• Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě.  

• K testování budou použity neinvazivní antigenní testy pro samoodběr (používaly se již v 

loňském školním roce). Není nutná přítomnost zdravotnického personálu.  

• Testování bude probíhat 1. září, 6. září a 9. září 2021.  

• Testování nepodstupují žáci: - po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) - po 

prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19) 

- případně žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě  

• Pokud žák nebude přítomen v daný den testování, bude se testovat bezprostředně po svém 

příchodu do školy. (přichází hlavním vchodem a hlásí se u paní sekretářky, proběhne 

testování, pak teprve jde žák do šatny a třídy)  

• Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, bude nadále zakázána osobní přítomnost na 

vzdělávání.  

• Žáci, kteří se nepodrobní screeningovému testování a současně se na ně nevztahuje žádná z 

výjimek, budou se moci prezenční výuky účastnit, ale jsou povinni po celou dobu pobytu ve 

škole nosit roušku/respirátor, nemohou cvičit ve vnitřních prostorech a zpívat.  

3. Izolace  

• Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Je tedy 

nutné věnovat zvýšenou míru pozornosti příznakům infekčního onemocnění u žáků a při 

jejich zjištění je nutné volit tento postup: - pokud budou příznaky patrné již při příchodu žáka 

do školy – žák nebude vpuštěn do budovy školy v případě, že bude přítomen jeho zákonný 

zástupce - pokud budou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy a nebude přítomen 



zákonný zástupce – oznámí škola tuto skutečnost zákonnému zástupci neprodleně a informuje 

ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy - pokud se příznaky vyskytnou v 

průběhu přítomnosti žáka ve škole, žák si neprodleně nasadí ochranu dýchacích cest a je 

umístěn do předem připravené samostatné místnosti; škola současně informuje zákonného 

zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy; Ve všech uvedených 

případech je nutné, aby zákonný zástupce žáka telefonicky kontaktoval praktického lékaře, 

který rozhodne o dalším postupu.  

• Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického 

onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), bude umožněn vstup do školy 

pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. (tuto skutečnost potvrzuje praktický 

lékař pro děti a dorost)  

• Do prostor školy nesmí vstupovat nemocná osoba.  

4. Vstup třetích osob do budovy školy  

• Pohyb cizích osob, zákonných zástupců uvnitř budovy školy bude omezen. Vstup těchto 

osob do budovy školy bude možný pouze hlavním vchodem, kdy je nutné hlásit se na 

sekretariátu školy. Vstup do budovy těmto osobám je zakázán vchodem pro žáky.  

5. Distanční výuka  

• Pokud bude v důsledku mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény 

znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy, přejdou 

nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu.  

• V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání 

distančním způsobem.  

• Žákům bude poskytnuta studijní podpora na dálku (zasílání úkolů, materiálů, či výukových 

plánů na dané období).  

• Žákům, kteří odmítnou jak testování, tak i prostředek ochrany dýchacích cest, nebude 

umožněna osobní přítomnost ve škole a nebude jim poskytována distanční výuka.  

• Nepřítomnost ve škole bude brána jako běžná absence, která musí být omluvena. 


