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ORGANIZACE PROVOZU ZŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022  

VZHLEDEM KE COVID-19 

 

 

Organizace provozu ZŠ a MŠ Hladké Životice, příspěvková organizace, vychází z Manuálu „Soubor 

doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19 provoz a 

testování“, který vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s doporučením Ministerstva 

zdravotnictví (MZd) dne 17.8.2021 – bližší informace ZDE 

 
 

 

Hygienická pravidla a standard úklidu 

 Dodržování zásad osobní a provozní hygieny. 

 Vstup do školy je zakázán osobám s příznaky infekčního virového onemocnění – (zvýšená 
teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, bolest v krku, kloubů, dušnost, jiný příznak akutní 
infekce dýchacích cest.) 

 Ochrana úst a nosu v závislosti na mimořádných opatřeních MZd.: 
 Každá osoba je povinna při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech 

zakrýt dýchací cesty (rouška, respirátor) dle aktuálních opatření MZd. 
Žáci užívají minimálně chirurgickou rouškou (nelze použít látkovou roušku), s 
sebou budou mít na den minimálně 1 ks náhradní roušky v igelitovém sáčku, 
dospělé osoby respirátor třídy FFP 2 bez výdechového ventilu. 

 Výjimka – osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen  
                  respirátor nebo roušku, musí doložit lékařské potvrzení 
               - osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra 
               - při konzumaci potravin 
               - při sportovních aktivitách, zpěvu 

 V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je 
postupováno dle pokynů KHS a dodržováno všech aktuálně platných mimořádných opatření 
vyhlášených pro dané území příslušnou KHS (Krajskou hygienickou stanicí) nebo plošně 
MZd. 
 

 

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy covid-19 

 Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí covid-19. Tuto povinnost 
naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení 
dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a 
mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby“(§7 odst. 3 zákona o ochraně 
veřejného zdraví).  
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 Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění 
(např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat 
pozornost a volit tento postup: 

 příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy 
školy za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce 

 příznaky jsou patrné již při příchodu žáka a není přítomen zákonný zástupce – 
vychovatelka ihned tuto skutečnost nahlásí zákonnému zástupci a informuje ho o 
nutnosti bezodkladného vyzvednutí ze školy. 

 Příznaky se vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole – neprodleně si žák 
nasadí roušku a je umístěn do samostatné místnosti nebo jinak izolován od ostatních 
přítomných ve škole. Současně budou zákonní zástupci žáka informováni o 
bezodkladném vyzvednutí žáka ze školy. 

                                Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, že má telefonicky  
                                kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

 Onemocnění dítěte hlásí  pedagog ředitelce školy a školní asistence, která žáka přebírá a 
společně v izolaci čekají na příchod zákonného zástupce. V izolaci osoba pobývá až do 
odchodu ze školy.  Při péči o nemocného je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto 
osobou i zaměstnancem školy. K izolaci je určena počítačová učebna. Pro účel izolace je 
označena i samostatná toaleta v druhém patře. Žáci a zaměstnanci školy budou o užití izolace 
informováni ředitelkou školy. 

 V případě podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje. 

 Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického 
onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kaše), je umožněn vstup do školy 
pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí – potvrzení lékaře. 

 
 

Školní stravování 

Pokud nestanoví KHS nebo MZd jinak, bude stravování ve školní jídelně probíhat za daných podmínek:  
 

 Vstup do školní jídelny bude umožněn pouze v roušce či respirátoru. 

 Odebírání příborů není dovoleno ani užití samoobslužného automatu. Příbory a pití bude  
      zaměstnancem školní kuchyně předem nachystáno. Užívání samoobslužného automatu je  

                               zakázáno i v ŠD.  

 Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní  
       zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. 

 Do prostor školní jídelny nesmí vstupovat nemocná osoba. 

 U stolu sedí nejvýše 6 strávníků, rozestup mezi stoly je 1,5 m. 

 Žáci, kteří se nepodrobí testování a současně se na ně nevztahuje žádná z výjimek, jsou  
      povinni při konzumaci stravy dodržovat odstup od ostatních osob. 

 
 

Úplata za vzdělávání 

 Pokud je určitému žáku nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho 
omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí. 

 Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí následující: 
 Ve školní družině bude úplata poměrně snížena podle délky omezení nebo přerušení 

provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu. 
 
  

Screeningové testování 

 Preventivní testování u žáků druhého až pátého ročníku proběhne 1. září, 6. září a 9. září 
2021. 



 Preventivní testování žáků prvního ročníku proběhne 2. září, 6. září a 9. září 2021. 

 Testování probíhá v učebně ŠD (boční vchod) za dodržení epidemických opatření. 

 Vstup do budovy školy v testovací dny je bočním vchodem přes kuchyňku nejpozději v 7:30. 
V ostatních dnech vstup hlavním vchodem dle školního řádu (nejpozději 7:45). 

 Žáci budou testováni neinvazitivními antigenními testy – samoodběrem – pod dohledem 
pedagoga. Testovací sady jsou škole dodány MŠMT.  

 V případě nepřítomnosti žáka v testovací den ve škole, bude žák testován následující den. 

 V případě testování mladších žáků je umožněna asistence třetí osoby (zákonný zástupce či 
jiná osoba, která musí mít souhlas zákonného zástupce). 

 V případě, že se žák z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu stanovenou 
ochranu dýchacích cest. 

 
 

 Testování se neprovádí: 
 Žák musí doložit negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (Ag test 

ne starší 72 hodin, PCR 7 dnů) 

 Žák prodělal onemocnění COVID-19 a neuplynulo více než 180 dní od prvního 

pozitivního testu (potvrzení od lékaře nebo zpráva z laboratoře v listinné či 

elektronické podobě).  

 Žák, který má vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění 

COVID-19  a splňuje podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po 

plně dokončeném očkování). 

 

 Vyhodnocení testu: 
 NEGATIVNÍ výsledek  

    umožněna účast na prezenční výuce 
 POZITIVNÍ výsledek  

 testovaný je poslán do izolace (počítačová učebna) 
 zákonný zástupce je informován, žák se prezenční výuky nesmí  
         účastnit 
 škola žákovi vystaví potvrzení o pozitivním výsledku testování 
 zákonný zástupce informuje poskytovatele zdravotnických služeb, testovaný 

je zaslán na potvrzení výsledku PCR testem 
 žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce po 

předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo skončení povinné 
izolace. Potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotnických 
služeb. 

 Žák, který byl v předcházejících 2 dnech (případně po 2 dnech po provedení 
PCR testu) v jedné třídě s žákem, který má pozitivní výsledek testu, 
neumožňuje se osobní přítomnost ve škole po dobu zjištění výsledku 
konfirmačního RT-PCR testu žáka.  

         -  v případě negativního testu se žák vrátí k prezenční výuce 
         -  v případě pozitivního testu škola zašle příslušné KHS seznam žáků,   
            kteří byli v kontaktu s daným pozitivním žákem. 
    

  

Výskyt onemocnění covid-19 u žáka  

 Školu v případě výskytu onemocnění kontaktuje příslušná KHS. Ta sdělí škole další pokyny a 
rozhodne o dalších protiepidemických opatřeních. 

 V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly 
v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhodne příslušná KHS. 



 Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy 
stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky, zákonné zástupce a svého 
zřizovatele. 

 Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je znemožněna osobní přítomnost 
ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Prezenční výuka dotčených žáků 
přechází na výuku distanční. Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním 
vzdělávání. 

 Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. 
 Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám 

žáků. 

 V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělání distančním způsobem. 

 

 
 
 

V Hladkých Životicích dne 17.8.2021                                                            Mgr. Věra Tomšů  
                                                                                                                                                ředitelka školy 


