Vážení rodiče, milí žáci
zdravím Vás na začátku školního roku. Pevně doufám, že tento školní rok již proběhne
prezenčně a s minimálním omezením. Přeji Vám úspěšný nový školní rok 2021/2022 a níže
Vám předávám informace k organizaci školy.

Organizace školního roku
1. Ve škole budou platit zvýšená hygienická opatření podobně jako v loňském školním
roce – dezinfekce a mytí rukou, ochrana úst a nosu v souladu s aktuálními opatřeními.
2. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Příznaky
infekčního onemocnění jsou např.: zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost,
bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.
3. Ve škole jsme povinni dodržovat režim větrání ve třídách o přestávkách i v průběhu
výuky – připomeňte prosím dětem, aby s sebou měly oblečení i ve třídách a mohly se
v případě potřeby přiobléci.
4. Jídelna bude v provozu za dodržení zvýšených hygienických opatření podle vládních
opatření.
5. V této době je nezbytné, abychom měli v systému Bakaláři uvedeny Vaše aktuální
telefonické a mailové kontakty. Došlo-li ve Vašich kontaktech k nějaké změně,
nezapomeňte o tom informovat třídní učitele.
6. Pokud je v důsledku mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS)
nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než
poloviny žáků alespoň jedné skupiny/třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku
po dobu trvání tohoto stavu. Viz § 184a odst. 1 školského zákona. V ostatních
případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání
distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Žákům bude
poskytnuta pouze studijní podpora na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či
výukových plánů na dané období. Žáci se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem
na své individuální podmínky.

Postup při podezření na výskyt covid-19 u žáka
1. Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně 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).
2. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního
onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v
krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je
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vhodné věnovat zvýšenou míru pozornosti příznakům infekčního onemocnění u žáků a
při jejich zjištění (objevení) je škola povinna dodržet následující postup:
a. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy
školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho
zákonný zástupce,
b. příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen
zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit
zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného
vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se
podle následujícího bodu,
c. 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 dítěte/nezletilého žáka s
ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy; zletilý žák opustí v
nejkratším možném čase budovu školy. Ve všech uvedených případech škola
informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo
3. Formulář s vyjádřením souhlasu/nesouhlasu vyplňte, žáci ho odevzdají třídnímu učiteli
1. nebo 2. září.
4. 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. Tuto skutečnost
potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, potvrzení případně může být nahrazeno
čestným prohlášením.

Povinnosti žáků, zaměstnanců a třetích osob vstupujících do školy
1. Pro žáky tak jako pro všechny osoby platí opatření Ministerstva zdravotnictví, Č. j.:
MZDR 20599/2020-109/MIN/KAN. Pokud Vaše dítě pobývalo déle než 12 hodin v
posledních 14 dnech v zahraničí, zjistěte si, jaká pravidla po návratu se na něj vztahují,
a informujte o tom třídního učitele. Znění opatření naleznete zde:
https://www.mzcr.cz/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-ceskerepubliky-s-ucinnosti-od-23-8-2021-do-odvolani/
2. Každá osoba (žáci, 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
a. 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,
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b. 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 žádný ochranný prostředek dýchacích
cest.
c. Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně
platným mimořádným opatřením (typicky např. při konzumaci potravin a
nápojů).
3. V případě, že dítě či žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování
vzdělávání či školských služeb, škola je povinna takové dítě či žáka izolovat od ostatních
osob a kontaktovat zákonného zástupce. Žák není automaticky omluven ze svého
vzdělávání.
4. Ochranným prostředkem dýchacích cest je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy
bez výdechového ventilu).
5. Bezprostředně po příchodu do budovy každý provede dezinfekci rukou a následně
dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
6. Před obědovou pauzou třídy (viz rozvrh třídy) si řádně umýt a dezinfikovat ruce ve třídě
či na WC, případně v jídelně.
7. V jídelně dodržovat pokyny zaměstnanců školy.

Obecné informace o testování
1. Screeningové testování bude probíhat na základě mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává právní závaznost.
2. Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě,
první test se provede 1. září a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.
3. Testování proběhne neinvazivní antigenní testy pro samoodběr (tzv. rychlé antigenní
testy – RAT).
4. Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po
očkování:
-

14 dnů po plně dokončeném očkování (doloží národním certifikátem o
provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení
Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID nebo informací v aplikaci Tečka)

-

po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního
testu na covid-19) – doloží sms zprávou o pozitivním testu z odběrového místa,
certifikátem nebo informací z aplikace Tečka
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-

žák doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (nejdéle
před 7 dny RT-PCR vyšetření nebo nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test
(RAT)

5. V případě výskytu pozitivního testu
a. Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o
tom, že byl pozitivně testován. Dané dítě nebo žák, nebo zákonný zástupce
dítěte nebo žáka je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým
způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v
oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a
dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření
metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.
b. Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní
přítomnost na vzdělávání.
c. Dítě nebo žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce
buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení
povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních
služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství
pro děti a dorost.
6. Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky
účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva
zdravotnictví. Takoví žáci se budou moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit ve
škole pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně:
a. povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. ve třídě
při výuce a ve společných prostorách školy (respirátor nebo obdobný prostředek (vždy
bez výdechového ventilu), žáci nižšího gymnázia a žáci do 15 let jsou oprávněni
používat jako ochranný prostředek zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný
prostředek,

b. nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních
osob a nesmí použít sprchy,
c. nesmí zpívat,
d. při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek
dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu,
e. v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od
ostatních osob minimálně 1,5 metru
7. Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určeném termínu, je nutné jej
otestovat dodatečně. Žák bezprostředně po příchodu do školy na se otestuje individuálně
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antigenním testem na vrátnici školy v budově „A“ (Singclean – odběr z přední části nosu, bližší
info zde: https://testovani.edu.cz/files/438-testovani-ilustrovany-letak-singclean.pdf

8. Testování je možné provést i antigenním testem, který si žák přinese z domova. Musí však jít o
některý z testů schválených Ministerstvem zdravotnictví-viz https://www.mzcr.cz/seznamantigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/ Test je potřebné doručit i s návodem na
použití. Samotný test musí proběhnout přímo ve škole (není možné, aby byl test proveden
doma) a žák nebo zákonný zástupce si musí domluvit individuální režim testování s ředitelkou
školy.

9. Na základě výsledků získaných z testování bude rozhodnuto o dalším postupu. Čtvrtý a
další test bude proveden v případě, pokud se v rámci testování odhalí lokální ohnisko
nákazy, tj. pokud bude ve školách v daném okrese vyhodnoceno více jak 25 pozitivních
testů na 100 000 provedených testů v součtu dvou prvních testů. Testování v tomto
případě bude pokračovat do konce září s frekvencí 1x týdně. I Po skončení
screeningového testování bude další testování pokračovat pouze na lokální úrovni v
návaznosti na aktuální vývoj místní epidemiologické situace.
S případnými dotazy nebo nejasnostmi se na mě prosím neváhejte obrátit.

Zbyněk Pospěch
ředitel školy
27. 8. 2021
Užitečné odkazy
https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/#6https://www.edu.cz/covid-19/
https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-atestovani.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/
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