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PROVOZ ŠKOLY A ŠKOLNÍCH AKTIVIT OD 1. 9. 2021, HYGIENICKÁ 

A EPIDEMIOLOGICKÁ PRAVIDLA 
V souladu s platným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR (dále jen MZd) a pokynem MŠMT 

ze dne 17. 8. 2021 a s ohledem na konkrétní provozní podmínky ve školní budově stanovil ředitel níže 

uvedená pravidla provozu školy a školních aktivit platná od 1. 9. 2021 do odvolání. 

 

OBECNÉ INFORMACE 

• Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti a škola nemá 

povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění. 

• Škola upozorňuje zaměstnance školy, žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků, že pokud mají 

příznaky infekčního onemocnění, nemohou do školy vstoupit a ani se nemohou účastnit školních 

akcí či aktivit mimo školu. 

• Komunikačním kanálem pro předávání souvisejících informací je především školní informační systém 

BAKALÁŘI, dále Office 365 (e-mail, Teams), případně školní web. Proto velmi doporučujeme 

žákům a rodičům, aby si nainstalovali aplikaci BAKALÁŘI na své mobilní telefony. Kontrola 

a případná aktualizace kontaktů bude provedena třídními učiteli 1. 9. 2021 (telefonní čísla a e-maily). 

• Škola zahajuje svou činnost ve školním roce 2021-2022 v plném rozsahu, bude však pečlivě zvažovat 

konání akcí a aktivit, při nichž dochází ke koncentraci vyššího počtu osob. 

• Na počátku školního roku, konkrétně ve dnech 1., 6. a 9. září (1.tř bude poprvé testovaná až 2.9.), 

bude probíhat screeningové testování žáků pomocí antigenních testů „Genrui BioTech test“ – 

podrobné informace o testování jsou přílohou tohoto dokumentu, včetně pravidel pro případ odmítnutí 

testování. 

• V průběhu školního roku mohou být v závislosti na aktuální epidemiologické situaci vydána další 

pravidla či opatření. 

• S ohledem na způsob šíření tohoto onemocnění je důležité si uvědomit, že čím více je lidí, se kterými 

se žák nebo zaměstnanec školy setká, a čím delší je tato interakce, tím vyšší je riziko šíření 

onemocnění covid-19. 

• Připomínáme též povinnost občanů ČR postupovat dle platného opatření MZd při návratu ze zahraničí 

tak, aby ve škole nebyla ohrožena epidemiologická situace. 

 

ZÁKLADNÍ PRINCIPY CHOVÁNÍ VE ŠKOLE 

 

• SKUPINOVÁ IZOLACE (omezení kontaktů mezi žáky z různých tříd) a sociální distance 

(dodržování bezpečného odstupu) v rámci provozních možností školy. 

• ŘÁDNÁ RESPIRAČNÍ HYGIENA (tj. mytí a dezinfekce rukou, kýchání a kašlání do 

jednorázového kapesníku a jeho následné vyhození do odpadu) a případně další opatření v závislosti 

na aktuálních protiepidemických opatřeních (zejména ochrana úst a nosu - roušky, respirátory). 

• Vzhledem k tomu, že prostorové i výukové podmínky nejsou příznivé pro skupinovou izolaci 

jednotlivých tříd či výukových skupin, je prioritou dodržování respirační hygieny zejména při 

přesouvání žáků. Tedy osobní zodpovědnost každého žáka k sobě i druhým je základním 

předpokladem chování ve škole. Projevem zodpovědného chování je také to, že osoby s příznaky 

infekčního onemocnění (zejména teplota, kašel, rýma) do budovy školy nevstoupí. 

• Škola za tímto účelem zajistí dezinfekční prostředky na ruce či mýdlo a rovněž intenzivnější větrání 

a úklid zejména toalet a míst či předmětů často a opakovaně používaných. Škola též poskytne žákovi 

v případě potřeby náhradní roušku, její vyzvednutí je možné v kanceláři školy. 

• Žákům školy se doporučuje mít pro případ náhlé potřeby u sebe náhradní roušku, respirátor či jinou 

schválenou ochranu nosu a úst (v šatní skříňce, batohu). 

 

  



PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH ŠKOLY (za společné prostory jsou 

považovány vestibul a prostor šaten, chodby, toalety, šatny na TV, knihovna, sborovna, školní jídelna): 

o Žáci jsou povinni zdržovat se ve škole pouze po nezbytnou dobu dle svého denního rozvrhu, 

doporučuje se přicházet do budovy 10-15 minut před začátkem výuky a ve společných prostorách 

školy se zdržovat co nejméně. VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH JE VŠEM OSOBÁM 

NAŘÍZENO MÍT ZAKRYTÉ DÝCHACÍ CESTY, a to takovým prostředkem dýchacích cest, 

který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření Mzd (pokud se jich netýká stanovená 

výjimka). 

o V co nejkratším čase po příchodu do budovy každý žák i zaměstnanec provede dezinfekci rukou 

(stolek za vstupními dveřmi), po příchodu do učebny či jiné místnosti se též doporučuje důkladně si 

umýt ruce vodou a mýdlem (učebny, toalety). Každý následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu 

svého pobytu ve škole (dezinfekce je k dispozici u vchodu do budovy, u vchodu do tělocvičny a do 

školní jídelny, mýdla či dezinfekční prostředky jsou k dispozici ve všech učebnách a na toaletách). 

o Žáci se po příchodu do školy a po odložení věcí do šatny ihned přesunou do učebny dané rozvrhem. 

o Do odborných učeben se žáci budou přesouvat až těsně před zvoněním tak, aby se během přestávky 

nezdržovali na chodbách. 

o Po skončení výuky či dalších školních aktivit a činností (např. oběd, konzultace apod.) žáci opustí 

školu bez zbytečného odkladu. 

o 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 (potvrzení praktického lékaře). 

 

HYGIENICKÁ A EPIDEMIOLOGICKÁ PRAVIDLA ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ 

➢ Žákům se doporučuje před příchodem do školní jídelny umýt si ruce, u vchodu do prostor jídelny 

bude možno též použít dezinfekci. 

➢ Žáci jsou povinni dodržovat při čekání na výdej jídla odstup alespoň mezi žáky z různých tříd. 

➢ Výdej obědů je umožněn v intervalu od 11.25 do 13.15 hod. 

➢ Žákům se doporučuje sedat si ke stolům odděleně od žáků z jiných tříd, u jednoho stolu mohou sedět 

maximálně 4 žáci. 

➢ Žákům je umožněno nosit si do jídelny vlastní příbor i vlastní pití, jinak budou příbory předávány 

individuálně u výdeje jídla a pití bude možno odebírat v připravených sklenicích či bezdotykově ze 

speciálních nádob. 

➢ Vydávání jídla do donesených nádob bude umožněno pouze na konci výdejní doby (13.45-14.00 

hod.), pro výdej obědů první den nemoci budou zákonní zástupci kontaktovat vedoucí jídelny 

a domluví se tak, aby do jídelny vstupovali bezpečným způsobem. 

➢ Do prostor školní jídelny je zakázán vstup těm žákům, kteří nemají v daném dni přihlášený oběd. 

➢ 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. 

 

POSTUP ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19 

➢ 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. 

➢ V případě zjištění příznaků infekčního onemocnění u žáka (jako je např. zvýšená teplota, horečka, 

kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu 

apod.), zajistí škola neprodleně jeho izolaci od ostatních ve speciální izolační místnosti za tímto 

účelem zřízené a dohled zletilé fyzické osoby nad ním a zároveň škola informuje o situaci zákonného 

zástupce nezletilého žáka. Účelem je bezodkladné vyzvednutí dítěte. 

➢ Zákonný zástupce nezletilého žáka je v případě výskytu příznaků povinen telefonicky 

kontaktovat svého praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

 

POSTUP ŠKOLY V PŘÍPADĚ VÝSKYTU ONEMOCNĚNÍ COVID-19 

Škola v tomto případě bude postupovat dle pokynů Krajské hygienické stanice Liberec a neprodleně bude 

o vzniklé situaci a následných opatřeních či o úpravě způsobu vzdělávání informovat dotčené zaměstnance, 

žáky, zákonné zástupce, a to prostřednictvím systému BAKALÁŘI, popř. telefonicky či elektronickou 

zprávou (e-mail). Celoškolní opatření mohou též být zveřejňována na webu školy. 

  



ZÁKLADNÍ INFORMACE O TESTOVÁNÍ VE ŠKOLE 
1. Termíny testování jsou středa 1. 9. 2021, pondělí 6. 9. a čtvrtek 9. 9. 2021. Jedinou výjimkou 

jsou žáci 1.ročníku, kteří budou poprvé testováni až ve čtvrtek 2.9. V případě, že bude v den 

určený k plošnému testování žák chybět, je povinen nechat se otestovat v kanceláři školy při nejbližší 

příležitosti, tedy v den návratu do školy po své absenci. 

2. Po vyhodnocení testování může být povinnost testování prodloužena na delší období dle lokální 

epidemiologické situace, a to do konce září s frekvencí 1x týdně. 

3. Testování se netýká: 

a. žáků s dokončeným očkováním (14 dnů po 2. dávce), 

b. žáků, kteří prodělali v posledních 180 dnech onemocnění Covid-19, 

c. žáků, kteří doloží negativní výsledek RAT testu nebo PCR provedeného zdravotnickým 

pracovníkem v odběrovém místě. 

Žádáme tímto žáky a jejich zákonné zástupce o prokazatelné doložení důvodu netestování, ústní sdělení žáka 

není dostačující – je třeba doložit potvrzení o očkování nebo o pozitivním PCR testu ne starší než 180 dní 

nebo potvrzení o testu provedeném zdravotnickým zařízením s platnou lhůtou. 

4. Typ testů: Genrui BioTech test – neinvazivní antigenní test pro samoodběr (tzv. RAT test) 

5. ODMÍTNUTÍ RAT TESTU - pokud žák z jakéhokoliv důvodu neabsolvuje test a nevztahuje se na něj 

výjimka a)-c) z povinného testování, bude se moci účastnit prezenční výuky pouze s ochranným 

prostředkem dýchacích cest. Ochranu dýchacích cest musí mít po celou dobu pobytu ve škole, tedy 

i ve třídě. Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování. Tento žák 

nesmí cvičit ve vnitřních prostorách, nesmí zpívat, při konzumaci potravin a nápojů musí sedět 

v lavici (tj. nesmí se volně pohybovat) a ve školní jídelně dodržuje odstup nejméně 1,5 m od 

ostatních. Opatření se na tyto žáky vztahují po dobu screeningového testování. 

6. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou vyjmuty tyto osoby: 

a. 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,  

b. 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. 

c. další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným 

mimořádným opatřením (typicky např. při konzumaci potravin a nápojů). 
7. Žák, který odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, se nemůže účastnit prezenční 

výuky. Žák musí být omluven v souladu se školním řádem. Distanční výuku škola v takovém případě 

neposkytuje. 

 

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ VE ŠKOLE 

1. Testování žáků bude probíhat v určený den v kmenové třídě na začátku první hodiny pod dohledem 

vyučujícího dané hodiny. 

2. Žáci mají nasazené roušky nebo respirátory až do okamžiku vyhodnocení testu, vyjma intervalu 

samoodběru. Žáci v tyto dny či hodiny nepřítomní se testování podrobí bezodkladně po příchodu do 

školy – test RAT si vyzvednou v kanceláři školy. 

3. Součástí této přílohy je leták seznamující s procesem samoodběru Gentui BioTech testu. Žádáme 

tímto žáky, aby se s jeho obsahem seznámili. 

4. Pokud bude žákův antigenní test pozitivní ve středu 1. 9. (u prvního ročníku ve čtvrtek 2.9.) nebo 

v pondělí 6. 9., je žák neprodleně izolován od ostatních a škola okamžitě telefonicky vyzve zákonné 

zástupce, aby si žáka odvedli domů (MŠMT umožňuje zákonným zástupcům, aby škole odevzdali 

předem písemný souhlas s tím, že i nezletilý žák může školu v tomto případě opustit sám a odejít či 

odjet domů sám. Pouhé telefonické sdělení nestačí.). Pozitivně testovanému žákovi škola vydá 

potvrzení o této skutečnosti, zákonní zástupci jsou poté povinni neprodleně informovat dětského 

lékaře, který vydá žádanku na ověřovací PCR test. Do zjištění jeho výsledku nebude žák docházet do 

školy, třída však pokračuje v prezenční výuce. Zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen školu 

o výsledku ověřovacího testu PCR neprodleně informovat. 



5. Pokud bude antigenní test žáka pozitivní ve čtvrtek 9. 9., není celé třídě umožněna osobní přítomnost 

ve škole do zjištění výsledku ověřovacího PCR testu. Pokud se nákaza nepotvrdí, všechny dotčené 

osoby se mohou vrátit k prezenční výuce. Pokud se nákaza potvrdí, kontaktuje škola KHS a ta 

rozhodne o dalším postupu. Pokud by v důsledku nařízené karantény byla znemožněna přítomnost 

více než poloviny žáků třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku, v ostatních případech škola 

postupuje jako při běžné absenci. 

6. O všech těchto skutečnostech a případných změnách procesu tohoto testování budou žáci a jejich 

zákonní zástupci informováni prostřednictvím zpráv v systému BAKALÁŘI třídními učiteli, popř. 

ředitelem školy. 

 

 

 

 

 

 

V Kravařích 27. 8. 2021 

 

 

 

Zdeněk Šmída, ředitel školy 
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