
 

 
 

 

 

 

Vážení rodiče a milí žáci, 

blíží se začátek nového školního roku, a proto Vás ve stručnosti seznamujeme s jeho organizací. 

Naše oznámení vychází ze Souboru doporučení vydaných MŠMT a MZ ČR. 

 

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 a 

při jejich zjištění (objevení) škola informuje zákonného zástupce o nutnosti převzetí žáka a 

nutnosti telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

 

SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLE - ZÁŘÍ 2021 

 

Typ testu: SARS-CoV-2 Antigen Test Kit 

 

Testování žáků proběhne s frekvencí 3x po sobě a to ve dnech 1. září, 6. září a 9. září 2021.  

Po vyhodnocení iniciálního testování může být povinnost testování mimořádným opatřením 

MZ ČR dále prodloužena na další období (např. 1x týdně každé pondělí do konce měsíce září, 

a to dle aktuální epidemiologické situace). 

 

Testování žáků se uskuteční v jídelně školy a testují se samostatně za účasti vyučujícího. 

 

Testování nepodstupují žáci, kteří: 

 splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném 

očkování),  

 prodělali v posledních 180 dnech onemocnění COVID – 19, 

 doloží negativní výsledek RAT testu nebo PCR testu provedeného zdravotnickým 

pracovníkem.  

 

Negativní žáci ve třídě, ve venkovních prostorech nebo ve školní jídelně při konzumaci 

ochranný prostředek nenosí, ve společných prostorech školy nebo školského zařízení nosí 

ochranný prostředek. 

 

Pokud žák testování neabsolvuje a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování, bude se 

moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit pouze za dodržení přísnějších režimových 
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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 ani 

zpívat. Ochranným prostředkem dýchacích cest (nos, ústa) je respirátor nebo nano rouška. 

 

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 povinnosti nosit ochranný prostředek, nebo 

 osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor (v tomto 

případě je osoba povinna nosit alespoň zdravotnickou roušku nebo obdobný prostředek), s 

výjimkou případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že osoba nemůže mít 

nasazen žádný ochranný prostředek. 

 

POZITIVITA TESTU 

 

V případě pozitivního testu vydá škola potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Zákonný 

zástupce žáka, popř. plnoletý žák 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. 

 

Pokud žák odmítne test a zároveň odmítne i nošení roušky, neúčastní se výuky a škola 

zároveň není povinna učit dítě na dálku. 

 

Přítomnost třetích osob ve škole je vyloučena, proto prosíme o neúčast zákonných zástupců 

v den nástupu žáků prvních ročníků. Pokud je to nevyhnutelné, třetí osoby musí splňovat 

hygienické podmínky a dodržovat hygienické zásady. Všichni návštěvníci školy proto použijí 

při vstupu do prostor školy desinfekci na ruce a po celou dobu návštěvy musí mít zakrytý nos 

a ústa nano-rouškou nebo respirátorem. 

 

Všechna opatření, pokyny a doporučení MŠMT a MZ ČR průběžně sledujeme a tím i 

aktualizujeme vnitřní chod školy. 

 

Při vstupu do prostor školy je nutné použít desinfekci rukou, dále jsou desinfekční prostředky 

umístěny ve všech učebnách a společných prostorech školy. PROSÍME O DODRŽOVÁNÍ 

HYGIENICKÝCH PŘEDPISŮ. 

 

Toto je pouze stručný výtah doporučení MŠMT, plné znění najdete na internetových stránkách 

MŠMT – viz  MANUÁL.  

 

 

 

V Liberci dne 27.8.2021 

https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf

