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PROVOZ ŠKOLY VZHLEDEM KE COVID-19
Ve školách proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se
provede 1. září a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.
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 žák, který doloží negativní výsledek testu
provedeného v odběrovém místě.
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 apod.). Uvedená opatření budou v
platnosti po dobu trvání screeningového testování.
Screeningové testování stanovených skupin žáků bude probíhat na základě mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává právní závaznost.
V případě, že žák se z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu stanovenou ochranu
dýchacích cest, tj. respirátor nebo roušku. Výjimky jsou uvedeny níže.
Pokud 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. (sekretariát školy)
Pokud 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 ve střední
škole pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně:





povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení,
tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy
nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí
použít sprchy
při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích
cest a musí sedět v lavici nebo u stolu
v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob
minimálně 1,5 metru (žáků, kteří mají stanovenou výjimku z povinného nošení ochrany
dýchacích cest).

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.
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ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ:




Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.
Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti na
mimořádných opatřeních MZd. Žáci jsou povinni nosit ochranu úst ve společných prostorách
(chodby, toalety, šatny, kantýna). Ve třídě během výuky a přestávek tato povinnost neplatí.
Opakovaná edukace.

OBECNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ




Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy
a pohybu osob před budovou školy.
Škola upozorňuje zákonné zástupce žáků a žáky, že osoby s příznaky infekčního onemocnění
nemohou do školy vstoupit.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy
povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření
vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.
HYGIENICKÁ PRAVIDLA






U vstupu do budovy školy, v každé učebně, hygienickém zařízení, u tělocvičny jsou k dispozici
prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce,
popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu
svého pobytu ve škole.
Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních
využívaných prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem.
Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během
vyučovací hodiny.
Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – nejlépe ručníky na jedno použití, případně vysoušeči
rukou.

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým
ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném
opatření MZd.
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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)

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 nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, ale je
vhodné věnovat zvýšenou míru pozornosti příznakům infekčního onemocnění u žáků.
V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem v případě
nezletilého žáka.
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. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a
dorost.
VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA
Nezletilý žák – škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného zástupce 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 – bez zbytečného odkladu je poučen o nutných opatřeních během návratu domů a opouští
školu.
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Konfirmace a návrat
Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu (v případě RT-PCR testů se již další konfirmace
neprovádí):
Škola vydá pozitivně testovanému žákovi nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně
testován. Daný žák nebo jeho zákonný zástupce, 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.
Žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po provedení PCR testu) v jedné třídě
nebo skupině s žákem, který má pozitivní výsledek testu se neumožňuje osobní přítomnost ve škole
po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 žáka s
pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu.
V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží
žák nebo zákonný zástupce žáka, neprodleně výsledek dané škole, které dále informuje původně
indikované kontakty. Všechny dotčené osoby 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 AG testem, zákonný
zástupce žáka nebo žák je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku
konfirmačního RT-PCR testu.
Pokud je v důsledku krizových nebo 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. Viz § 184a odst. 1 školského zákona.
V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak
postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole.
Výtah z doporučení MŠMT ze dne 17. srpna 2021
Celé znění doporučení je na stránkách MŠMT
Most 24. srpna 2021
Kateřina Fischerová v. r.
ředitelka

