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Podmínky provozu školy v období od 3. 1. 2022 

Pokyny a informace pro žáky a zákonné zástupce 

1. Budova školy budou zpřístupněny pouze zdravým žákům a zaměstnancům školy 

bez příznaků infekčního onemocnění. 

2. Zákonní zástupci žáků sledují zodpovědně zdravotní stav svých dětí a v případě 

náznaků onemocnění je do školy neposílají. Omluvu zasílají dle pravidel k omlouvání 

nepřítomnosti žáků ve škole.  

3. Všichni žáci (očkovaní i po prodělání covid) budou dle pokynu MŠMT od 3. ledna 

2022 do 16. ledna 2022 testováni na přítomnost koronaviru. V pondělí vždy 

antigenními testy ze slin. Ve čtvrtek vždy testy PCR ze slin. Při nepřítomnosti  budou 

žáci testováni v den příchodu do školy. Od 17. ledna 2022 bude testování probíhat 

jedenkrát týdně vždy v pondělí metodou PCR. 

4. V pondělí se budou žáci testovat v rámci třídnické hodiny ve své kmenové 

třídě  s třídním učitelem. 

5. Čtvrteční testování budou probíhat vždy v 8:00 v kmenové třídě s třídním 

učitelem – 1.stupeň a v učebně dle platného rozvrhu s vyučujícím dané hodiny – 

2.stupeň.  

6. Testování nepodstupuje žák, který doloží, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami 

RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo 

nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru 

SARS-CoV-2 provedený poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem. 

7. Všichni žáci mají před pondělním antigenním testováním nasazený respirátor, který 

při testování sundají a po odběru okamžitě znovu nasadí. Pozitivně testovaní žáci s 

potvrzením o výsledku       třídu opustí, negativně testovaní žáci zahájí výuku a na 

pokyn vyučujícího odloží respirátory. 

8. V případě pozitivity AG testu bude postupováno dle pokynu MŠMT. Žák se musí 

podrobit konfirmačnímu RT-PCR testu. Zákonní zástupci neprodleně  informují školu 

(třídního učitele) o každém pozitivním PCR testu žáka na přítomnost viru SARS-

CoV-2. Bude-li PCR test žáka pozitivní, rozhodne o dalším postupu KHS. 

9. Pokud je některý z žáků pozitivní v rámci čtvrtečního PCR testování rozhoduje o 

karanténě třídy KHS. 

10. Celé třídy, které budou rozhodnutím KHS poslány do karantény, budou převedeny do 

režimu distanční výuky dle ustanovení § 184a školského zákona a pokynu MŠMT. 

11. Pokud bude v karanténě méně než polovina žáků dané třídy, povinnost vyučovat 

distančně v této třídě škole nevzniká. O způsobu výuky žáků v karanténě rozhodne 

v tomto případě dle podmínek ředitel školy. 
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12. Návrat žáka k prezenční výuce bude podmíněn splněním podmínek stanovených 

v konkrétním rozhodnutí KHS (uplynutí ochranné lhůty, absolvování negativního PCR 

testu, očkování aj.). 

  13.  V případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud 

(nošení ochranného prostředku i při výuce, omezení zpěvu, cvičení apod.) 

  14.  Při vstupu do budovy si každý dezinfikuje ruce a odebere se nejkratší cestou do 

určené učebny na pevně stanovené místo. Při přesunu mezi učebnami bude žák 

používat ochranu dýchacích cest dle aktuálního opatření MZ. 

  15. Ve společných prostorech (chodby, WC, kantýna, šatny) platí povinnost nosit ochranu 

dýchacích cest dle aktuálního opatření MZ. 


