
     
 

 
 

 

 

 

Protiepidemická opatření 

od 01. 09. 2021 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo tyto informace k začátku šk. roku 

2021/2022 

 

1. Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3krát po 

sobě. 

Termíny testování: 

  I. termín: 01. 09. 2021 

 II. termín: 06. 09. 2021 

III. termín: 09. 09. 2021 

 

Preventivního testování nejsou povinni se podrobit děti a 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. 

Žáci budou testováni antigenní testy zn. GENRUI. 

 

Pokud dítě nebo žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj 

příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit 

ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě 

při výuce a ve společných prostorách školy (toto neplatí, pokud děti nebo žáci spadají pod 

výjimky). 

 

2. Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021: 

Každá osoba (děti, 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 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 tohoto zákazu, 

 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). 

 

 To znamená, že žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy nebo 

školského zařízení, v případě, kdy jsou usazeni, ochranný prostředek mít nemusí (týká se to 

všech dětí a žáků). 

 

3. Hygienická pravidla 

 U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/oddělení/hygienickém zařízení, u 

tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. 

 Každý dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. 

 Časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy. 

 

4. Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy covid-19 

 Škola zajistí oddělení žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních žáků 

a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby. 

 Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky 

infekčního onemocnění. 

 příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy: 

- je přítomen zákonný zástupce žáka – žák není vpuštěn do budovy školy 

- není přítomen zákonný zástupce žáka – škola neprodleně informuje zákonného zástupce a 

vyzve jej k bezodkladnému vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy  

 příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka 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 současně 

informuje zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy. 

    Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, že má telefonicky 

kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

 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. 

 

5. Školní jídelna 

 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. 

 Děti a žáci (případně zaměstnanci), kteří se nepodrobní testování a současně se na ně 

nevztahuje žádná z výjimek (tj. děti, žáci a zaměstnanci, 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. 

 

Ve společných prostorech školy platí nadále pro všechny povinnost ochrany nosu a 

úst pomocí roušek nebo respirátorů. 

 

 

V Hradci Králové, dne 01. 09. 2021 

 

 

 

         Mgr. Petr Cvrček   

                       ředitel školy 


