
Činnost školy od 1. 9. 2021 -  opatření a zásady  

vyplývající z platných zákonů a nařízení vlády 

1 Do školy může jenom dítě zdravé, bez teploty nepřesahující 37o Celsia 
 

2 Do školy nemůže dítě s jakýmikoli příznaky COVID-19 (viz uvedená tabulka) 
Dětem a žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní 
přítomnost na vzdělávání. 
 

3 Doporučení: 
Prosíme rodiče, aby zajistili pro své děti ochranné prostředky dýchacích cest (nos, 
ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) 
naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně 
filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). 
Je možno použít i ochrannou lékařskou roušku. Nemohou být roušky látkové. 
Doporučujeme aby, pokud možno, každé dítě mělo roušku, kterou by používalo ve 
společných prostorách, ne ve třídě. 
 

4 Testování žáků 
Dítě bude testováno přímo ve škole ve dnech 1., 6. a 9. září testování na COVID19, 
ale: 

- 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.  

- Tyto skutečnosti ale musí být doloženy zákonnými zástupci 
 

Děti, které jsou v ranní školní družině, budou testovány zde 
 

5 Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence 
zdravotnického personálu.  
V případě testování některých dětí je umožněna asistence při provádění testu třetí 
osobou (zákonný zástupce)  
 

6 Žák, který není testován: 
Pokud se dítě nepodrobí screeningovému testování, bude se moci výuky zúčastnit, 
ale za následujících podmínek:  

- Bude používat ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole či školní 
družině (doporučeno), pokud nespadá do kategorie dětí, jejichž schopnosti 
neumožňují tento prostředek nosit 

-  Nesmí cvičit ve vnitřních prostorech 
- Převléká se jinde, než zbytek třídy 

 



7 V případě pozitivního výsledku testu na COVID-19 nebo akutních příznaků nesmí dítě 
zůstat ve škole, zákonný zástupce se ho neprodleně vyzvedne, do té doby je dítě 
izolováno v izolační místnosti. 
 

8 Postup při testování: 
- 1., 6. a 9. září 
- Testování je prováděno před a během první vyučovací hodiny 
- Žáci se testují okamžitě při příchodu 

a) Do školní družiny – poté ve třídě již nebude testováno 
b) Do třídy 

- Během testování může pomáhat „třetí osoba“ 
- Mezi testovanými žáky budou dodržovány dostatečné rozestupy 
- Při pozitivním výsledku je dítě okamžitě izolováno, zákonní zástupci jsou 

okamžitě kontaktováni pedagogem provádějícím testování k okamžitému 
vyzvednutí dítěte ze školy 
 

9 Do školy nemůže být vpuštěna tzv. „třetí osoba“, která je nezbytným doprovodem 
žáka, pokud nemá zakryty dýchací cesty takovým ochranným prostředkem dýchacích 
cest, který je aktuálně požadován – FFP2, KN 95 
 

10 Procvičte a seznamte své dítě s tím, jak asi bude testování probíhat (pro nácvik 
využijte vatovou tyčinku), odkaz na instruktážní video, přílohu 
  

11 Škola zajistí: 
- Desinfekci a úklid prostor, budov 
- Pořízení a provedení antigenních testů testování bude probíhat testy:        

GENRUI 
- Dodržování základních hygienických pravidel 

 
 


