
Vážení rodiče, 

i v nastávajícím školním roce 2021/2022 se budou školy z důvodu onemocnění COVID-19  řídit 

mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR a Manuálem k provozu škol 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

Školy zahájí činnost v plném rozsahu. Pohyb žáků před budovou školy není upraven žádným 
předpisem. Není nutné vyplňovat prohlášení o bezinfekčnosti. 

 

Hygienická opatření 

Všechny osoby (žáci, zaměstnanci, „cizí“ osoby) jsou povinny si při vstupu do budovy a ve 

společných prostorech zakrýt dýchací cesty takovým ochranným prostředkem, který je 

uveden v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (žáci nosí 

ochranný prostředek ve společných prostorech školy, v případě, kdy jsou usazeni ve třídě, 

ochranný prostředek mít nemusí).  

MŠMT doporučilo omezit vstup do školních prostor rodičům a „cizím“ osobám. Rodiče by 

proto měli chodit do školy co nejméně a jen po předchozí domluvě s vedením školy nebo třídní 

učitelkou jejich dítěte.  

  

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.  

Ve školách bude k dispozici dezinfekce, po příchodu do budovy si budou všichni mýt a 

dezinfikovat ruce. Bude se častěji větrat, vytírat, uklízet hygienická zařízení, dezinfikovány 

budou povrchy, které používá více lidí (kliky, vypínače, klávesnice…).  

Při vstupu do školy se žákům nebude měřit teplota. Bude ale věnována zvýšená pozornost 

příznakům infekčního onemocnění (např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest 

v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.). Při jejich zjištění 

bude nutné volit následující postup:  

-příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – v případě, že je přítomen jeho zákonný 

zástupce, žák není vpuštěn do budovy školy  

-příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen jeho zákonný zástupce  

  – zákonný zástupce je neprodleně informován a vyzván k bezodkladnému vyzvednutí dítěte ze 

školy 

-příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole - neprodleně dojde k 

izolaci žáka od ostatních přítomných ve škole a současně bude informován zákonný zástupce a 



vyzván k bezodkladnému vyzvednutí dítěte ze školy. Je nutné, aby žák opustil v nejkratším 

možném čase budovu školy.   

Ve všech uvedených případech následně zákonný zástupce kontaktuje dětského lékaře, který 

rozhodne o dalším postupu. 

                 

Alergici a chronicky nemocní budou muset prokázat, že netrpí infekční nemocí: „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. Toto potvrzení vydá dětský lékař.“ (MŠMT) 

 

Screeningové testování ve školách – září 2021 

Ve škole proběhne na začátku školního roku testování rychlými neinvazivními antigenními 

testy 3x po sobě. 

První test se provede ve středu 1. září, dále v pondělí 6. září a ve čtvrtek 9. září. Nebude-li 

žák v den termínu testování přítomen, provede se testování v den jeho příchodu do školy. 

Žáci prvního ročníku se budou poprvé testovat až ve čtvrtek 2. září. 1. září budou muset mít 

nasazen ochranný prostředek dýchacích cest ve společných prostorech školní budovy.  

V případě, kdy budou usazeni ve třídě, ochranný prostředek mít nemusí. Doprovázející rodiče 

musí mít respirátory po celou dobu přítomnosti ve školní budově. 

Po skončení screeningového testování na začátku školního roku bude další testování 

pokračovat na lokální úrovni v návaznosti na aktuální vývoj místní epidemiologické situace. 

Testování nepodstupují 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 žák, který doloží negativní 

výsledek testu provedeného v odběrovém místě. 

Výsledky testování a následné kroky: 

Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na 

vzdělávání. 



V případě, že je výsledek preventivního antigenního testu provedeného ve škole pozitivní, je 

škola povinna kontaktovat zákonného zástupce žáka a sdělit mu výsledek preventivního testu. 

Škola vystaví žákovi potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení 

testu. Žák je povinen bezodkladně opustit školu; žáka, který nemůže samostatně opustit školu, 

je škola povinna bezodkladně oddělit od ostatních osob a zákonný zástupce nebo jiný 

doprovod je povinen jej ve škole v co nejkratším čase vyzvednout. Zákonný zástupce žáka je 

povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním 

výsledku 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.  

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží 

zákonný zástupce žáka neprodleně výsledek škole, která informuje původně indikované kontakty. 

Všichni žáci se mohou vrátit k prezenční výuce. 

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný 

zástupce dítěte je povinen okamžitě informovat školu. 

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.  

„Žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech v jedné třídě s žákem, který má pozitivní výsledek 

preventivního antigenního testu, se neumožňuje osobní přítomnost ve škole po dobu do zjištění 

výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 žáka s pozitivním výsledkem 

preventivního antigenního testu. Toto ustanovení se netýká řádně očkovaných žáků nebo žáků, kteří 

prodělali onemocnění covid-19 a jsou v ochranné lhůtě, jak stanoví mimořádné opatření MZd.“ 

V praxi to znamená, že pokud při testování žáků ve škole ve středu 1. září a v pondělí 6. září 

bude mít některý z žáků pozitivní antigenní test, odchází bezodkladně ze školy, ale výuka 

ostatních žáků třídy pokračuje beze změny. 

Nastane-li tato situace při čtvrtečním testování 9. září, odchází bezodkladně celá třída ze 

školy domů. Čeká se na výsledek RT-PCR testu žáka, který byl pozitivně testován antigenním 

testem. V případě negativního RT-PCR testu se vrací celá třída k prezenční výuce.  V případě 

pozitivního testu informuje škola krajskou hygienickou stanici a ta postupuje podle 

mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR o nařizování izolace a karantény.   



Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, 

ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, 

konkrétně: 

 má povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole (ve třídě při 
výuce, ve školní družině, ve společných prostorech školy a ve venkovních prostorech, 
pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru, při konzumaci jídla a nápojů musí sedět 
od ostatních osob min. 1,5 m).  

 nesmí zpívat 

 nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převléká se s odstupem od ostatních osob  
 

Pokud je v důsledku mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) nebo z 

důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků 

jedné třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu. (Viz § 

184a odst. 1 školského zákona).  V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat 

nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při 

běžné absenci – poskytuje studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů 

na dané období.  

Obdobně se postupuje v případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného 

prostředku. V takovém případě škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením 

Ministerstva zdravotnictví ČR umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání. Zákonní 

zástupci musí tuto absenci písemně omluvit. 

Výlety, akce.  

Školní výlety, exkurze, školy v přírodě, plavecké kurzy je možno pořádat za podmínek zvýšené 

hygieny účastníků v souladu s požadavky stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva 

zdravotnictví ČR. 

Hromadné školní akce (besedy, besídky, návštěvy divadelních a filmových představení) je 

nutno omezit. 

Úplata za školní družinu při nařízené karanténě 

Pokud je dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou 

nepřítomnost ve škole a úplata za školní družinu se hradí.  

Při přerušení provozu školy a ŠD bude podle délky omezení úplata za školní družinu ponížena. 

 

Vedení školy 


