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POKYN PRO PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY VE ŠKOLNÍM 

ROCE 2021/22 VE VZTAHU K OPATŘENÍM PROTI COVID-19 
 

Úvod  

Tento pokyn vychází z metodického materiálu MŠMT ze dne 17.8.2021 Soubor doporučení pro 

školy a školská zařízení ve školním roce 2021/22 vzhledem ke Covid-19 (dále jen MP MŠMT).  

Vztahuje se na všechny pracovníky a žáky školy a třetí osoby, které se ve škole mohou 

pohybovat a specifikuje ve smyslu uvedeného MP MŠMT konkrétní opatření pro organizaci a 

poskytování vzdělávání školou. 

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 20.8.2021, č. j. MZDR 14600/2021-

19/MIN/KAN, bylo zavedeno screeningové testování žáků neinvazivními antigenními testy. 

 

A Podmínky účasti žáků na prezenční formě vyučování 
 

1.  Žákům bude umožněna osobní přítomnost na teoretickém/praktickém vyučování (dále jen 

vyučování) pouze pokud: 

- nemají příznaky onemocnění COVID-19  

a zároveň 

- ve dnech 1., 6. a 9. září 2021 budou testováni antigenním screeningovým testováním ve škole 

na přítomnost viru COVID-19 s negativním výsledkem. Screeningové testování žáků proběhne 

samo-odběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.  
 

2.  Screeningové testování lze nahradit doložením: 

- dokladu vydaného poskytovatelem zdravotních služeb o tom, že osoba prodělala laboratorně 

potvrzené onemocnění COVID-19, přičemž uplynula doba izolace a od prvního pozitivního 

PCR testu na přítomnost viru COVID-19 neuplynulo více než 180 dní, 

nebo 

- certifikátu Ministerstva zdravotnictví o dokončeném očkování proti onemocnění COVID-19, 

pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky (resp. od aplikace jedno-dávkového očkování) 

uplynulo nejméně 14 dní, 

nebo 

- dokladu vydaného poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku PCR testu na 

přítomnost viru COVID-19, který byl proveden ne déle než 7 dnů před dnem přítomnosti žáka 

na vyučování. 
 

3.  Screeningové testování se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy/na pracoviště. 

Nebude-li žák/zaměstnanec přítomen v den nebo čas screeningového testování ve škole/na 

pracovišti, testování se provede okamžitě po jeho pozdějším příchodu. 
 

4.  Pokud žák odmítne screeningové testování, je po celou dobu pobytu ve škole/na pracovišti 

povinen užívat ochranu dýchacích cest (respirátor FFP2, KN95), který může sejmout pouze v 

době konzumace potravin a nápojů za podmínky vzdálenosti 1,5 metru od ostatních osob.  

Z této povinnosti jsou vyjmuty pouze osoby, které nemohou mít ze závažných, lékařem 

doložených zdravotních důvodů nasazen respirátor a pokud žák nemůže mít respirátor, ale jen 

roušku, musí používat roušku. V uvedeném případě též není žáku umožněna tělesná výchova 

ve vnitřních prostorech, převlékání ve společné šatně a používání sprchy apod. 
 

5.  Žák, který odmítne screeningové testování a současně odmítá užívat ochranu dýchacích cest 

(respirátor FFP2, KN95) po celou dobu pobytu ve škole/na pracovišti se vzdělávání nemůže  
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účastnit. Tento žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání a omluvení záleží na 

individuálním posouzení situace školou. V této situaci škola nemá povinnost zajistit žákovi 

distanční způsob vzdělávání dle školského zákona a poskytne mu pouze přiměřenou formu 

studijní podpory. 
 

6. Žákovi (i zaměstnanci) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou 

projevem např. alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v 

případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.  

 

B Pozitivní výsledek screeningového testování, výskyt příznaků COVID-19 
 

1. Pokud bude žák testován screeningovým testem s pozitivním výsledkem, vystaví škola 

žákovi potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu. Žák si 

neprodleně nasadí ochranu dýchacích cest a zletilý žák bezodkladně opustí školu/pracoviště, 

v případě nezletilého žáka bude škola kontaktovat zákonného zástupce žáka, žák bude oddělen 

od ostatních osob do izolace a zákonný zástupce nebo jiný doprovod je povinen jej ve škole 

bezodkladně vyzvednout nebo si vyžádat, aby byl žáku umožněn samostatný odchod ze školy. 
 

2.  Zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka je následně po opuštění školy povinen telefonicky 

nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem bez odkladu informovat o pozitivním výsledku 

testu svého poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo 

praktické lékařství pro děti a dorost a absolvovat konfirmační PCR test na přítomnost viru 

COVID-19 ! Následně je povinen informovat školu o výsledku provedeného konfirmačního 

PCR testu bez prodlení po obdržení jeho výsledku. 
 

3. V případě, že některý žák má pozitivní výsledek screeningového testu se žákům, kteří byli 

v době 2 dnů před provedením tohoto testu ve třídě nebo skupině s tímto žákem: 

- neumožňuje osobní přítomnost na vzdělávání do doby zjištění výsledku konfirmačního PCR 

testu na přítomnost viru COVID-19 u žáka s pozitivním výsledkem screeningového testu, 

- opětovně umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání od doby, kdy žák s pozitivním 

výsledkem screeningového testu doloží negativní výsledek konfirmačního PCR testu na 

přítomnost viru COVID-19. 
 

4. Pokud se u žáka vyskytnou příznaky onemocnění COVID-19 v průběhu přítomnosti ve škole; 

žák si neprodleně nasadí ochranu dýchacích cest a je umístěn do předem připravené samostatné 

místnosti nebo jinak izolován od ostatních přítomných ve škole. Škola pak postupuje obdobně 

dle odstavce 1.  

Pokud se vyskytnou příznaky onemocnění COVID-19 při příchodu žáka do školy, není žák do 

školy vpuštěn a škola postupuje obdobně dle odstavce 1.  

 

C Provoz školy 
 

1. Škola zahájí ve školním roce 2021/22 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými 

právními předpisy, nejsou stanovena omezení počtu žáků ve třídách a skupinách. 
 

2. Od žáků se před prvním příchodem do školy nebude vyžadovat prohlášení o bezinfekčnosti. 

Nestanovují se žádná závazná plošná pravidla pro pohyb osob před budovou školy.  
 

3. Do školy nesmí vstupovat žáci školy, zaměstnanci ani další třetí osoby s příznaky infekčního 

onemocnění. 
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4. Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších třetích osob uvnitř budovy školy je v maximální 

přípustné míře eliminován. 
 

5. Žáci nosí vždy prostředek ochrany dýchacích cest ve společných prostorách školy (chodby, 

šatny, WC, …), v případě, že jsou usazeni ve svých lavicích, prostředek mít nemusí. Toto platí 

i při splnění povinností uvedených v článku A Podmínky účasti žáků na prezenční formě 

vyučování. Obdobně se postupuje u zaměstnanců školy. 
 

6. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý žák, zaměstnanec i třetí osoba důkladně 

umyje ruce mýdlem, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou 

po celou dobu svého pobytu ve škole. 
 

7. V době mimo vyučovací hodiny se žáci v prostorách školy neshlukují a dbají na dodržování 

přiměřeného odstupu a respirační hygieny, nepřecházejí do jiných pater a tříd školy. 
 

8. Při organizaci vzdělávání pedagogičtí pracovníci minimalizují přesouvání žáků mezi 

učebnami a eliminují kontakty mezi žáky různých tříd a skupin. 
 

9. Pedagogičtí pracovníci průběžně žákům školy zdůrazňují zásady osobní a respirační hygieny 

a kontrolují jejich dodržování, průběžně sledují zdravotní stav žáků, zda nevykazují 

symptomatické příznaky virového infekčního onemocnění a provádějí dezinfekci užívaných 

prostor. 
 

10. Zaměstnanci školy provádí se zohledněním klimatických podmínek časté a intenzivní 

větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy. Větrání učeben se provádí opakovaně, 

krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny. Pokud žáci nejsou pod přímým 

soustavným dohledem přítomného pedagogického pracovníka, lze větrání provádět jen formou 

výklopu okna. 
 

11. Každý zaměstnanec a žák má s sebou ve škole respirátor pro případ náhlého vzniku 

neočekávané epidemiologicky závažné situace. Respirátory jsou též k dispozici v kanceláři 

ekonomicko-provozního úseku. 
 

12. Při zahájení školního roku třídní učitelé aktualizují kontakty na všechny účastníky 

vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců žáků (telefonní čísla a e-maily). 
 

13. Při praktickém vyučování se postupuje dle hygienicko-epidemiologických opatření ve 

smyslu obecně platných předpisů ve veřejném stravování a službách a dle provozních a 

hygienicko-epidemiologických opatření konkrétního pracoviště. 
 

14. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost škole oznámit, že přišli do rizikového kontaktu s 

Covid-19. Tuto skutečnost bez odkladu žáci oznámí třídnímu učiteli, který informaci obratem 

předá sekretariátu školy, zaměstnanci školy oznamují svůj rizikový kontakt přímo 

v sekretariátu školy. 
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D Režim úklidu a dezinfekce prostor školy od 1. 9. 2021 
 

1. U vstupu do budovy školy, v každé učebně, hygienickém zařízení a tělocvičně jsou k 

dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. Osoušení rukou je zajištěno 

utěrkami na jedno použití. 
 

2. Větrání šaten žáků bude zajištěno od 7.00 hodin, poté opětovné vyvětrání šaten po 8:00 po 

příchodu všech žáků školy a po odchodu žáků ze školy po skončení vyučování. 
 

 

3. Dezinfekce při přechodu mezi učebnami: 

- v případě přechodu třídy/skupiny do jiné učebny provedou žáci před odchodem z učebny za 

dohledu vyučujícího dezinfekci svých pracovních míst (lavice a židle), učitel katedry a dále 

dezinfekci použitých pomůcek. Obdobně se postupuje v hodinách TV (šatny, nářadí apod). 

- dezinfekce IT učeben, zejména klávesnice, myši a pracovního stolu bude prováděna žáky pod 

vedením učitele při ukončení pobytu třídy/skupiny na učebně IT.  
 

4. Denní úklid a dezinfekce společných prostor školy: 

- v době vyučovacích hodin bude prováděna vyčleněným pracovníkem průběžná dezinfekce 

společných prostor školy, zejména klik, zábradlí, spínačů světla, baterií umyvadel, tlačítek u 

zásobníků mýdel či dezinfekce, laviček a stolků na chodbách, potravinových automatů apod. 

- WC budou dezinfikována a umyta po každé přestávce  

- průběžná dezinfekce společných prostor školy bude prováděna do 12:30 

- standartní úklid školy s vyšší mírou dezinfekce bude prováděn od 13:30 hodin dle standartního 

rozpisu úklidových ploch 

- po ukončení výuky v jednotlivých třídách bude probíhat dezinfekce v jednotlivých učebnách 

ozonovým generátorem, a to tak, že v učebnách IT bude prováděna denně, v ostatních učebnách 

alespoň jednou za 3 dny. 
 

5. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku. 
 

6. Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně. 
 

7. Škola je vybavena bezkontaktním teploměrem a přiměřeným počtem roušek a respirátorů pro 

žáky v případě nestandardních situací. 
 

8. Prostor izolace musí být udržovatelný a dezinfikovatelný, větratelný, s možností mytí rukou 

a s dezinfekcí na ruce. Prostor nesmí být průchozí do jiné využívané místnosti. 

 

E Režim provozu, úklidu a dezinfekce prostor školní jídelny (ŠJ) od 1. 9. 2021 
 

1. U vchodu do ŠJ je k dispozici umyvadlo s mýdlem, dezinfekcí a jednorázovými ručníky. 
 

2. Po příchodu do ŠJ si každý strávník umyje ruce mýdlem a provede dezinfekci rukou. 
 

3. Pracovník výdeje vydává stravu v rukavicích a s ochrannými prostředky dýchacích cest, tácy 

a příbory podává každému strávníkovi zvlášť, příbory budou balené. 
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4. V prostorách ŠJ se strávníci neshlukují a dbají na dodržování přiměřeného odstupu při výdeji 

i při konzumaci. 
 

5. Od 13:00 hodin je prováděna průběžná dezinfekce v prostorách školní jídelny a toalet pro 

strávníky, zejména dezinfekce stolů, židlí, pultů, klik a toalet, a to do konce výdeje obědů. 
 

6. V prostoru kuchyně a souvisejících ploch bude úklid a dezinfekce prováděna dle standartního 

rozpisu úklidu. 
 

7. Do ŠJ nesmí vstupovat zaměstnanci a strávníci s příznaky infekčního onemocnění. 

 

 

F Zaměstnanci školy 
 

1. Zaměstnanci školy, kteří nesplňují podmínky článku A 2. tohoto pokynu jsou v době 

screeningového testování žáků školy povinni: 

- předložit platný negativní test z odběrového místa (Ag test ne starší 72 hodin, PCR ne starší 

7 dnů) nebo 

- podrobit se na pracovišti u p. Kateřiny Hejdové antigennímu samo-testu RAT, který si 

pořídili na vlastní náklady, a to s negativním výsledkem nebo 

- podstoupit rychlý antigenní test za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-

line služby nejdéle před 24 hodinami a prokázat absolvování tohoto testu a jeho negativní 

výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb. 

Všechny uvedené samo-testy si zajišťuje zaměstnanec sám na vlastní náklady. 
 

2. V případě, že zaměstnanec nesplní podmínky předchozího odstavce, je povinen nosit 

ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu ve všech prostorech budovy nebo ve venkovním 

prostoru, pokud nelze dodržet rozestup min. 1,5 metru od ostatních.  
 

3. Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), 

školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím ochrany dýchacích cest a při 

dodržení dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu.  

 
V Karlových Varech 31.8.2020 

 

 

RNDr. Jiří Neumann, ředitel 

 

 
Příloha č.1 Metodika screeningového testování žáků 
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