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Příkaz ředitele školy č. 1/2021 ze dne 25. 8. 2021 
 

 

Opatření vzhledem ke COVID - 19 
 

S účinností od 1. 9. 2021 nařizuji následující opatření: 

 

1. Informace o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech pro zaměstnance školy, 
žáky, studenty a jejich zákonné zástupce jsou k dispozici v systému Bakaláři a na webových 
stránkách školy. 

 
2. Upozorňuji zaměstnance školy, zákonné zástupce žáků, žáky  a studenty, že osoby s příznaky 

infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. 

 
3. U vstupu do budovy školy, v každé učebně, jídelně, hygienickém zařízení, u tělocvičny jsou k 

dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. 

 
4. 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 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 žádný ochranný 
prostředek dýchacích cest.  

 
5.  V případě podezření na výskyt nákazy covid – 19 budou provedeny následující kroky: 

 příznaky jsou patrné již při příchodu žáka/studenta do školy – žák/student není vpuštěn 
dozorem do budovy školy; v případě nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho 
zákonný zástupce,  

 příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce 
nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat 
ho o nutnosti bezodkladného odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se 
podle následujícího bodu,  

 příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka/studenta ve škole;  
žák/student si neprodleně nasadí ochranu dýchacích a je umístěn do předem připravené 
samostatné místnosti – na OA – kabinet č. 239, na VOŠ učebna č. 406 vyučujícím, současně 
je informováno vedení školy a zákonný zástupce nezletilého žáka s ohledem na 
bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy; zletilý žák/student opustí v nejkratším možném 
čase budovu školy.  
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Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka 

nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o 

dalším postupu. 

 příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19) se objeví u zaměstnance školy, opustí 
školu v nejkratším možném čase s použitím ochrany dýchacích cest a dodržením dalších 
obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem. 
 

6. Školu v případě výskytu onemocnění kontaktuje příslušná KHS, sdělí škole další pokyny, 
popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních. V případě výskytu onemocnění covid-19 
se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob 
rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření. 

 
7. Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě, první test 

se provede 1. září a dále v termínech 6. září a 9. září 2021 neinvazivními antigenními testy pro 
samoodběr.  

Screeningové testování stanovených skupin žáků bude probíhat na základě mimořádného 

opatření Ministerstva zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává právní závaznost.  

8. Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování 
(14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 
180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák nebo student, který doloží 
negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.  

  
9. Pokud se 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). 

 
10. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola 

povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná 
opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.  

 

 

 

 

 

 

Mgr. Aleš Kubíček        

ředitel školy 

 


