
 
IČ: 25312146| IZO:044012667| zapsáno do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Brně  

dne 25. září 1996, oddíl 0, vložka 7| bankovní spojení Komerční banka, a.s., č. účtu 1170130267/0100 
 

 

Příloha č. 1 

Pokyn ředitele školy 
školní rok č. 01-2021/2022 

 
 

Provoz školy ve školním roce 2021/2022  
pro žáky 

vzhledem ke COVID – 19 
 
 

Hygienická pravidla 
 

1. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý žák důkladně 20 až 30 sekund umyje 
ruce vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně bude 
dodržovat hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. (Dezinfekce je umístněná 
na chodbách. Ve třídách jsou k dispozici mýdla a ručníky na jedno použití). 

2. Ve třídách se bude opakovaně větrat o přestávkách i během vyučovací hodiny. 
3. Při vstupu do školy a ve společných prostorech (chodby) musí žáci používat respirátor 

(např. FFP2, KN 95),  V případě, že žák ochranu dýchacích cest zapomene, nebo se mu 
znehodnotí, vydá mu náhradní studijní oddělení. Ve třídách ochranný prostředek dýchacích 
cest žáci mít nemusí. 

4. Na chodbách školy se žáci nebudou shlukovat a budou dodržovat rozestupy. 
 
 
Postup v případě podezření na výskyt nákazy COVIC 19 
 
Kontaktní osoba: Eva Sedláková - studijní oddělení, číslo dveří 227, 2. poschodí (všechny níže 
uvedené případy se jí musí oznámit) 
Samostatná místnost pro izolaci: učebna č. 47 – přízemí budovy školy 
 
 
V případě podezření na výskyt nákazy COVID 19 se bude postupovat následujícím způsobem: 
 

1. Příznaky u žáka jsou patrné již při příchodu: 
a) a je přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka nebo se jedná o zletilého žáka – žák 

nebude vpuštěn do budovy školy 
b) a není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka – musí se zákonný zástupce 

informovat o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy (v případě, že to není 
možné, postupuje se podle bodu 2.) 

2. Příznaky se vyskytnou v průběhu vyučování  
a) nezletilý žák si neprodleně nasadí ochranu dýchacích cest a bude umístěn do izolační 

místnosti, která se nachází v přízemí školy – učebna číslo 47. Třídní učitel bude 
bezodkladně informovat zákonného zástupce žáka o nutnosti bezodkladného 
vyzvednutí žáka ze školy.  

b) zletilý žák si neprodleně nasadí ochranu dýchacích cest a ihned opustí budovu školy. 
 
Ve všech výše uvedených případech škola informuje zákonného zástupce nebo zletilého žáka, že 
má telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře. 
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Testování žáků v září 2021 
 
Testování žáků antigenními testy proběhne 1. září (středa), 6. září (pondělí) a 9. září (čtvrtek) 
následujícím způsobem: 

1. Testování proběhne vždy první vyučovací hodinu ve třídách. 
2. 1. září provedou testování žáků třídní učitelé, 6. a 9. září budou testování provádět učitelé, 

kteří ve třídách učí 1. hodinu. 
3. Antigenní testy, sáček na odpad a seznamy žáků si učitelé, kteří budou provádět testování 

vyzvednou u paní Sedlákové na studijním oddělení. 
4. Použité testy dají do sáčků na odpad, zaváží je a vyhodí ve druhém poschodí do 

odpadkového koše, který je na to určený a je i označený. 
 
Pokud žáci nastoupí do školy později (zaspí nebo byli u lékaře), musí se také nechat otestovat na 
covid-19.  Tito žáci budou dopředu kontaktovat svého třídního učitele, u kterého si test po 
příchodu do školy vyzvednou – vždy pouze o přestávce a pod dohledem třídního učitele se otestují 
antigenním testem.  

V případě, že bude mít zletilý žák pozitivní výsledek testu, ze školy odchází a kontaktuje svého 
praktického lékaře. 

V případě, že bude mít nezletilý žák výsledek antigenního testu pozitivní, vyčká na příchod svého 
zákonného zástupce v izolační místnosti na přízemí školy č. 47, zákonný zástupce následně 
kontaktuje praktického lékaře žáka.  

Pokud se pozitivní test objeví ve skupině testovaných vztahují se výše uvedené kroky izolace  
a odchodu z výuky na všechny žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu. 

Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom,  
že byl pozitivně testován. 

Žák se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR 
nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává žákovi praktický lékař.  

Žákům, kteří byli s pozitivně testovaným žákem v jedné skupině, se neumožňuje osobní přítomnost 
ve výuce do doby, kdy se pozitivně testovaný žák neprokáže negativním RT-PCR testem. O této 
skutečnosti budou žáky informovat třídní učitelé. Tato situace může nastat u testování, které 
proběhne 9. září a nebude se týkat řádně očkovaných žáků nebo dětí a žáků, kteří prodělali 
onemocnění covid-19 a jsou v ochranné lhůtě. 
V případě, že RT-PCR test bude pozitivní, žák musí neprodleně informovat školu. Škola následně 
bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici jméno tohoto pozitivně testovaného dítěte 
nebo žáka a seznam dětí nebo žáků, kteří s ním byli ve škole v kontaktu. 
 
Pokud je v důsledku mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní 
přítomnost ve škole více než poloviny dětí, žáků nebo studentů alespoň jedné třídy, přechází 
nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu. V ostatních případech škola nemá 
povinnost poskytovat nepřítomným dětem, žákům či studentům vzdělávání distančním způsobem. 
Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. 
 
Testování nemusí podstupovat žáci, kteří splňují 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 žáci, kteří doloží negativní 
výsledek testu provedeného v odběrovém místě. 
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Pokud se žák testování nebude chtít zúčastnit, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale: 

1. musí nosit respirátor ve všech prostorách školy, tzn. i ve třídě 
2. nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převlékají se s odstupem od ostatních žáků 
3. nesmí zpívat 
4. při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích 

cest a musí sedět v lavici nebo u stolu, musí dodržovat rozestup od ostatních žáků 
minimálně 1,5 metru 

5. nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest při pobytu na pokoji (tj. mimo společné 
prostory) na škole v přírodě nebo obdobné akci pořádané školou,  
  
Uvedené opatření bude v platnosti po dobu trvání testování. 

 
 

 
 

 
 
 
Schválil: 30. srpna 2021                                                            Mgr. Jaromír Pragač, v.r. 
 Ředitel školy 


