
OBECNÉ INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/ 2022 

 Od dětí a žáků se před prvním příchodem do školy nebude vyžadovat prohlášení o 

bezinfekčnosti.   

Při zahájení prezenčního vzdělávání budou učitelé školy aktualizovat kontakty na všechny 

účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců dětí a žáků (telefonní čísla a e-

maily).   

Škola bude vhodným způsobem informovat o stanovených hygienických a protiepidemických 

pravidlech děti a žáky a jejich zákonné zástupce.  

Škola bude průběžně dětem, žákům i zaměstnancům školy zdůrazňovat zásady osobní a 

respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a 

ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.  

Škola bude  upozorňovat zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s 

příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.  

Během prezenční výuky bude sledován zdravotní stav dětí a žáků, zdali nevykazují 

symptomatické příznaky virového infekčního onemocnění.  

Pohyb zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení 

bude omezen, pokud to lze. V opačném případě se doporučuje dle možností školy vyčlenit 

zónu pro všechny cizí příchozí osoby s nastavením příslušných protiepidemických opatření.     

Aktivity jiných subjektů, které jsou organizovány v prostorách školy a nesouvisí se 

vzdělávacím procesem (naplňováním ŠVP), budou organizovány tak, aby byl minimalizován 

kontakt účastníků aktivit realizovaných těmito subjekty s dětmi, žáky školy a zaměstnanci 

školy. Při střídání provozů je třeba zajistit řádné provětrání, úklid a dezinfekci všech 

užívaných prostor.   

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 bude škola 

vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná 

mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS.  

 

 

 

 

 

 



INFORMACE K SCREENINGOVÉMU TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 

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

plošné preventivní testování a to v rozsahu 3 antigenních testů provedených v prvních dvou 

týdnech září 2021. Testování  umožňuje získat komplexní informaci o virové náloži a s tím 

souvisejícím potenciálem šíření nákazy v této populační skupině, a to v období 

bezprostředně po letních prázdninách. Cílem je tak primárně zamezení vzniku výraznějších 

ohnisek nákazy, které mohou vzniknout na podkladě zavlečení nákazy do škol a školských 

zařízení např. po návratu ze zahraničních dovolených, či případně podchycení vznikajících 

ohnisek nákazy v co nejkratším čase, a to z důvodu možnosti nastavení adekvátních 

protiepidemických opatření, která by zabránila následnému nekontrolovatelnému šíření 

onemocnění a nedošlo tak k výraznému zhoršení epidemiologické situace a zároveň by 

zabránila výraznějšímu omezení prezenční výuky.  

Preventivní screeningové testování dětí a žáků proběhne s frekvencí 3x po sobě - první test 

se provede 1. září a dále se bude testovat v termínech 6. září a 9. září 2021.  Testy budou 

prováděny neinvazivními antigenními testy pro samoodběr (tzv. rychlé antigenní testy – 

RAT)..  

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 doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.   

 

Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na 

vyučování později, bude u žáka proveden test pověřenou osobou bezprostředně po jeho 

příchodu.     

 

Průběh testování dodanými AG testy:  

 



   

 V případě pozitivního AG testu: 

Škola vydá zákonnému zástupci potvrzení (viz příloha) o tom, že bylo dítě nebo žák pozitivně 

testováno. Zákonný zástupce dítěte nebo 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 vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k 

tomuto vyšetření.  

Dítě nebo 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.  

Dítěti nebo žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po provedení PCR 

testu) v jedné třídě nebo skupině s dítětem nebo žákem nebo pedagogickým pracovníkem, 

který má pozitivní výsledek testu, se neumožňuje osobní přítomnost ve škole nebo školském 

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

CoV-2 dítěte nebo žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu. (V praxi se 

bude jednat fakticky v případě AG testů pouze o testování 9. září, protože u prvního testu a u 

testu ze 6. září nebude splněna podmínka, že spolu děti nebo žáci byli v předcházejících 2 

dnech. Toto ustanovení se netýká řádně očkovaných žáků nebo dětí a žáků, kteří prodělali 

onemocnění covid-19 a jsou v ochranné lhůtě, jak stanoví mimořádné opatření MZd.  

V případě, že test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato 

osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje původně indikované kontakty. 

Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších 

potřebných kroků.  

V případě, kdy  test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný 

zástupce dítěte nebo 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 dítěte nebo žáka a seznam 

dětí nebo žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s tímto dítětem nebo 

žákem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská 

hygienická stanice postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o 

nařizování izolace a karantény.  

Pokud je v důsledku mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) nebo z 

důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí, 

žáků nebo studentů alespoň jedné skupiny/třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku 

po dobu trvání tohoto stavu. Viz § 184a odst. 1 školského zákona.  



 Každá osoba (děti, žáci, studenti, 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 

MZd. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty  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 

-  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). 


