
Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021: 
Každá osoba ( žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy 
školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem 
dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Z povinnosti 
nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:  
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 jakýkoli ochranný 
prostředek dýchacích cest.  
Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným 
mimořádným opatřením (typicky např. pokud jsou děti a žáci usazeni, při konzumaci potravin 
a nápojů, osoby v době cvičení).  
 
Preventivní screeningové testování 
Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků 1. září, dále se testuje v 
termínech 6. září a 9. září 2021. Pravidla pro preventivní testování jsou účinná do 10. září (s 
výjimkou pravidel plynoucích v případě pozitivního testu, které jsou účinné do konce doby 
platnosti pravidel pro pozitivní testy). 
Preventivního testování se nejsou povinni podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené 
očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19.  
Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa 
 
Na základě výsledků veřejné zakázky byly pro testování v uvedených termínech vybrány 
antigenní testy zn. GENRUI.  
Manuály a letáky k testům GENRUI jsou k dispozici na webu testování: 
https://testovani.edu.cz, stejně jako další materiály a informace k organizaci zářiového 
testování.  
 

Testování bude probíhat ve vyčleněných třídách od 7:00 do 7:50 
hod. 
Seznamy tříd se budou nacházet u vchodových dveří do budovy 
školy. 
(Žáci 1. ročníků nepotřebují pro tento účel vědět, do jaké třídy jsou zařazeni. Jmenné 
seznamy 1. ročníků zveřejňuje ředitel školy při zahájení u fontány) 

Z důvodu dodržení lhůty 15 minut po zahájení testování, budou 
poslední odběry uskutečněny v 7:35 hod. Přijďte, prosím, všichni včas.  

Žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci 
COVID-19 nebo mají negativní platný test z odběrového místa, se dostaví na místo testování 
nejpozději v 7:45 hod. 
Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického 
personálu.  
 
 

https://testovani.edu.cz/


Vyhodnocení testu:  
pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového 
koše. Žákovi je umožněna účast na prezenční výuce.  
pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a je 
poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy, je-li žák zletilý nebo má-li 
nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu. Žákům, kteří mají 
pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. 
pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný 
musí vykonat nový test.  
 
Stravování 
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. Strávníci musí být usazeni tak, že mezi nimi je odstup 
alespoň 1,5 metru, s výjimkou strávníků sedících u jednoho stolu, u jednoho stolu sedí 
nejvýše 6 strávníků, jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více strávníků tak, že mezi 
skupinami o nejvýše 6 strávnících, je rozestup alespoň 1,5 metru; provozovatel nepřipustí ve 
vnitřních prostorech provozovny více strávníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny 
míst k sezení pro strávníky.  
Žáci, kteří se nepodrobní testování a současně se na ně nevztahuje žádná z výjimek (tj. žáci, 
kteří jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole nosit respirátor/roušku), jsou povinni při 
konzumaci stravy a nápojů dodržovat odstup od ostatních osob (tedy těch, kteří se testují, 
mají ukončené očkovaní, jsou po prodělání nemoci, případně nemohou vůbec nosit 
respirátor/roušku) nejméně 1,5 m.  
 
Ubytování 
Osobní přítomnost žáka ve školském výchovném a ubytovacím zařízení není podmíněna 
předložením negativního testu/ukončeným očkováním/prodělanou nemocí. Pro žáky platí 
pravidla vyplývající z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému nošení 
ochranných prostředků , tzn. všichni žáci jsou povinni nosit ve společných prostorech 
respirátor nebo roušku, výjimka je stanovena pro pobyt na pokojích.  
 
Žáci, kteří se odmítnou testovat 
Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční 
výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva 
zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském 
zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového 
testování.  
Pokud dítě nebo žák testování neabsolvuje, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z 
testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční 
výuky a dalších aktivit ve škole nebo školním klubu pouze za dodržení přísnějších režimových 
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. Je tedy povinnost ve vnitřních 
prostorech a ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru, nosit 
respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně 



všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 
% dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). 
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, 
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 
 
Žáci, kteří se nepodrobí screeningovému testování dále: 
nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí 
použít sprchy, nesmí zpívat, používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením 
pouze pro žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. a), je-li 
organizačně možné ve škole zajistit pro tyto děti a žáky zvláštní hygienické zařízení, při 
konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest 
a musí sedět v lavici nebo u stolu nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest při 
pobytu na pokoji (tj. mimo společné prostory) na škole v přírodě nebo obdobné akci 
pořádané školou, v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup 
od ostatních osob minimálně 1,5 metru (netýká se dětí a žáků, kteří mají stanovenou výjimku 
z povinného nošení ochrany dýchacích cest).  
 
Žáci vracející se ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy 
Podle aktuálně platného ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, osoby, které se 
vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy a na které se 
nevztahuje některá ze stanovených výjimek (pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným 
onemocněním covid-19 apod.), jsou po vstupu na území ČR povinny se nejdříve 5. den, resp. 
10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, nejpozději však 14. den, 
podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany 
veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení 
přítomnosti viru SARS-CoV-2 musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci. 
 
 


