
Vnitřní opatření ředitele školy č. 2 

o provozu škol a školských zařízení ve šk. roce 2021/22 vzhledem ke COVID-19 

 

 

1. Žákovi základní školy umožní škola, školní družina osobní přítomnost ve vzdělávání nebo 

při poskytování školských služeb za jedné z těchto podmínek: 

 žák podstoupil ve stanovených termínech – 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021 preventivní 

testování antigenním testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 

s negativním výsledkem (1. ročník podstoupí testování až 2. 9., platí povinnost mít 

ochranný prostředek dýchacích cest ve společných prostorách) 

 žák doloží, že byl očkován proti onemocnění covid-19, předloží příslušný certifikát 

s min. 14 denní lhůtou po ukončení očkování, záznam provede zákonný zástupce 

do omluvného listu žáka 

 žák prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, od jehož pozitivního 

nálezu neuplynulo více než 180 dní, záznam provede zákonný zástupce do 

omluvného listu žáka 

 žák absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-

CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 72 hodinami rychlý 

antigenní test s negativním výsledkem 

 pro všechny platí, že každý žák i zaměstnanec jsou povinni si při vstupu do 

budovy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty respirátorem nebo 

zdravotnickou obličejovou maskou (žáci, kteří doloží potvrzení od lékaře, že ze 

závažných zdravotních důvodů nemohou mít ochranný prostředek dýchacích cest, 

musí přesto používat jiný ochranný prostředek, který lékař specifikuje, pokud není 

výslovně uvedeno, že nemůže mít žádný ochranný prostředek) 

 

2. Pokud se žák testování nepodrobí, účastní se prezenční výuky za těchto podmínek: 

 používá ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole (platí po celou 

dobu trvání screeningového testování) 

 nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, při cvičení venku se převlékají  s odstupem 

od ostatních, nesmí používat sprchy 

 nesmí zpívat 

 při konzumaci potravin a nápojů nepoužívají ochranu dýchacích cest, ale musí 

sedět v lavici nebo u stolu, musí dodržovat odstup od ostatních 1,5 metru 

 

3. V případě pozitivního výsledku preventivního antigenního testu provedeného ve škole: 

 škola bezodkladně informuje zákonného zástupce žáka, vystaví žákovi potvrzení o 

pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu 

 žák okamžitě školu opouští buď samostatně nebo se zákonným zástupcem či jiným 

doprovodem (do doby příchodu ZZ je žák oddělen od ostatních osob), ZZ je 

povinen informovat praktického lékaře (ten musí rozhodnout o provedení RT-PCR 

testu, vypíše elektronickou žádanku) 

 

4. Žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po provedení PCR 

testu) v jedné třídě nebo skupině s 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 žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu. (V praxi se 

bude jednat fakticky v případě AG testů pouze o testování 9. září). 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.  

 

5. V případě pozitivního výsledku testu žáka (popř. pedagogického pracovníka), který byl 2 

dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu ve škole, je ZZ povinen tuto 

skutečnost nahlásit škole. V takovém případě škola žákovi: 

 neumožňuje osobní přítomnost ve škole po dobu do zjištění výsledku 

konfirmačního RT-PCR testu, tento je nařízen 

 pokud je tento test negativní a žák ho doloží, osobní přítomnost žáka je opět 

umožněna, tzn., že nemusí do karantény 

 škola ihned informuje příslušnou krajskou hygienickou stanici o pozitivních 

nálezech (jmenný seznam) a kontaktech s jinými osobami 

 

6. Škola není povinna poskytovat pro své zaměstnance testy. Zaměstnanci jsou povinni v těch 

samých termínech, ve kterých probíhá testování dětí, žáků, škole předložit platný negativní 

test z odběrového místa (Ag test ne starší 72 hodin, PCR ne starší 7 dnů) nebo je 

zaměstnanec povinen podrobit se samotestu na místě. 

 

7. Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní 

zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor 

školní jídelny vstupovat nemocná osoba ani cizí strávníci. 

 

8. Podle aktuálně platného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, osoby, které se vracejí ze 

zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy a na které se nevztahuje 

některá ze stanovených výjimek (pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným 

onemocněním covid-19 apod.), jsou po vstupu na území ČR povinny se nejdříve 5. den, 

resp. 10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, nejpozději však 14. den, 

podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby výsledku 

RT-PCR testu musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci. 

 

9. MŠMT doporučuje, aby se základní školy ve spolupráci s plaveckými školami maximálně 

snažily zajistit povinnou výuku plavání pro všechny žáky, kteří se jí v důsledku pandemie 

nemohli zúčastnit, aby o tuto výuku nepřišli. 

 

10. 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.  

 

11. Škola před zahájením preventivního testování informuje žáky a zákonné zástupce, 

zaměstnance o způsobu provádění testování.  

 

 

 

 

Zruč-Senec 25. 8. 2021      PhDr. Oldřich Šik, MBA 
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