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Nařízení ředitele školy stanovuje pouze ty provozní a organizační podmínky, které se liší (či 

jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, 

hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů. Je zpracováno v souladu s dokumenty 

„Manuál k provozu škol a školských zařízení“ a „Mimořádné opatření MZdČR“ bude zajištěn 

provoz naší školy v rozsahu, který bude splňovat požadované podmínky a je reálný z hlediska 

organizačního i pro naši organizaci. 

 

Školní rok bude zahájen 1. 9. 2021 v 8,00 hod pro žáky 2.-9. tříd  a v 8,20 hod  pro žáky 

1.tříd. Dle výše uvedené metodiky škola zajistí provedení testování žáků antigenními testy ve 

dnech: 

1. 9. 2021 – žáci 2. – 9. ročníku (mimo stanovených výjimek), 

2. 9. 2021 – žáci 1. ročníku (mimo stanovených výjimek), 

6. 9. 2021 – žáci 1. – 9. ročníku (mimo stanovených výjimek), 

9. 9. 2021 – žáci 1. – 9. ročníku (mimo stanovených výjimek). 

Po skončení screeningového testování bude další testování pokračovat pouze na lokální 

úrovni v návaznosti na aktuální vývoj místní epidemiologické situace. 

Žáci se otestují ve třídách neprodleně po příchodu do tříd, ranní družiny. Testování bude 

probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. 

Pedagogové budou připraveni žákům pomoci. 

 

Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do 

budovy školy a ve společných prostorách zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným 

prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření 

MZd. 



 

V případě, že žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na 

vyučování později či další den, provede si test pod dohledem pověřené osoby na vrátnici 

školy.   

Pokud zákonný zástupce projeví zájem otestovat si dítě sám, provádí tento test v prostorách 

vrátnice.   

 

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost: 

● po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování)  

● po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního 

testu na covid-19) 

● dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v  

● odběrovém místě, který předloží třídnímu učiteli 

● žáci, kteří splňují podmínky stanovených výjimek viz citace níže 

 

Evidenci o ochranné lhůtě a termínech očkování jednotlivých dětí a žáků budou vést třídní 

učitelé. 

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

ochranu dýchacích cest, tj. respirátor nebo roušku.  

Pro upřesnění uvádím citaci části dokumentu MŠMT ČR. 

Citace z manuálu MŠMT ČR: 

„Pokud žák testování neabsolvuje, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování 

(prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších 

aktivit v základní a střední škole, školní družině nebo školním klubu pouze za dodržení 

přísnějších režimových opatření, konkrétně: povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou 

dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách 

školy, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a 

nesmí použít sprchy, nesmí zpívat, v jídelně při jídle dodržují vzdálenost 1,5m od ostatních. 

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 povinnosti nosit ochranný prostředek, nebo osoby, které nemohou mít 

ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor (v tomto případě je osoba povinna nosit 

alespoň zdravotnickou roušku nebo obdobný prostředek), s výjimkou případů, kdy je v 

lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný 

prostředek.“  

PŘÍCHOD DO ŠKOLY: 

Vstup do ranní družiny od 6,00 do 6,30 hod je možný bočním vchodem u jídelny, od 6,30 – 

7,25 hod přes hlavní vchod.  

Škola pro ostatní žáky se otevírá 7,40 hod a ve dnech testování 7,30 hod. V době testování se 

nemusí žáci pro příchod čip. 



 

HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU 

● U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/oddělení/toaletě a  u tělocvičny 

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

● V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund 

umyje ruce vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a 

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

● Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a 

ostatních využívaných prostor školy i během vyučovací hodiny. 

● Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně. 

● Probíhá průběžné větrání šatních prostor během výuky, před příchodem 

dětí/žáků/studentů do školy, po zahájení vyučování a po odchodu dětí/žáků/studentů 

ze školy po skončení vyučování. 

● Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti/žáci/studenti a 

zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s 

použitím dezinfekčního přípravku 

● Školní jídelna respektuje zásady správné výrobní a hygienické praxe.  

 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ 

● Školní jídelna bude zajišťovat stravování v souladu se stanovenými hygienickými 

pravidly i poskytování školního stravování škola musí dodržovat níže uvedená 

doporučení, pokud nestanoví KHS vláda nebo MZd jinak: 

● V rámci možností se škola zajistí oddělení či co nejmenší kontakty různých skupin  

● Výdej obědů do jídlonosičů bude probíhat přes výdejní okénko 

● Před vstupem do jídelny je každý povinen použít dezinfekci 

● Hygiena a úklid podle pravidel stanovených v předchozím textu 

● Výdej obědů bude zajištěn tak, aby nedocházelo k samo odběru příborů a příloh 

● Důraz bude kladen na nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před odebráním 

stravy. 

● Cizí strávníci a děti/žáci strávníci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, budou mít 

pro konzumaci vyčleněný samostatný čas nebo oddělený prostor a po ukončení 

stravování budou  stoly a židle očištěny a dezinfikovány.  

● Pro výdej stravy cizím strávníkům budou nastavena pravidla pro manipulaci s 

doneseným nádobím tak, aby nebyl ohrožen zdravotně nezávadný provoz školní 

jídelny – přes výdejní okénko 

● 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.  

● Strávníci musí být usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou 

strávníků sedících u jednoho stolu, u jednoho stolu sedí nejvýše 6 strávníků, jedná-li 

se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více strávníků tak, že mezi skupinami nejvýše 6 

strávnících, je rozestup alespoň 1,5 metru;  

● 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) se budou stravovat v samostatně určený 

čas mimo ostatní testované žáky a zaměstnance,  

 

PRIMÁRNÍ PREVENCE 

Škola umožní přítomnost třetích osob z organizace, která ve škole realizuje programy primární 

prevence,a to při dodržování aktuálně platných hygienických opatření. Dále umožní přítomnost 

pracovníkům pedagogicko-psychologických poraden pro výkon jejich činnosti ve škole. 

 

PRAVIDLA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ  

Osobní přítomnost dítěte nebo žáka ve školní družině nebo školním klubu lze připustit také 

pouze tehdy, pokud splní stejné podmínky, jaké jsou stanoveny pro osobní přítomnost v 

samotné škole. 

 

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19 

Na základě povinnosti předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19 bude vyhrazena 

místnost k izolaci. Budeme věnovat zvýšenou pozornost příznakům infekčního onemocnění u žáků a 

při jejich zjištění (objevení) nutně volí tento postup: 

● Pokud jsou příznaky  patrné již při příchodu žáka do školy – žák student není vpuštěn do 

budovy školy; že je přítomen jeho zákonný zástupce 

● pokud jsou příznaky  patrné již při příchodu 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 škola  takto: 

● žák/student si neprodleně nasadí ochranu dýchacích cest a je umístěn do předem připravené 

izolace 

VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ A NÁSLEDNÉ KROKY 

V případě pozitivního výsledku testu bude třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních 

osob do izolační místnosti 

● V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných, vztahují se následující 

kroky izolace a opuštění výuky na všechny děti a žáky, kteří byli s pozitivně 

testovaným v kontaktu. 

● Nezletilý žák – škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného 

zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních 

během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby 

převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy jenutné použít 

ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy. 

KONFIRMACE A NÁVRAT 

V případě pozitivního AG testu je povinná konfirmace, a to: 

●  Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že 

byl pozitivně testován. Daný žák, nebo zákonný zástupce žáka je povinen 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. 

● 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; třídnímu učiteli přinese potvrzení o  ukončení izolace, vydané lékařem 

● Dítěti nebo žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po 

provedení PCR testu) v jedné třídě nebo skupině s dítětem nebo žákem nebo 

pedagogickým pracovníkem, který má pozitivní výsledek testu, se neumožňuje osobní 

přítomnost ve škole nebo školském zařízení po dobu do zjištění výsledku 

konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte nebo žáka s 

pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu.  

● V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného 

AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje 

původně indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti 

vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků. 

● V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného 

AG testem, zákonný zástupce dítěte nebo žáka nebo žák je povinen okamžitě 

informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. 

Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici jméno tohoto 

pozitivně testovaného dítěte nebo žáka a seznam dětí nebo žáků, kteří byli ve škole v 

kontaktu ve stanovených dnech s tímto dítětem nebo žákem, který měl pozitivní 

výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice 

postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace 

a karantény. 

 

ZPŮSOB VÝUKY A OMLOUVÁNÍ DÍTĚTE 

 

● Pokud je v důsledku mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) 

nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více 

než poloviny dětí, žáků nebo studentů 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 dětem, 

žákům či studentům vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně 

jako při běžné absenci, jejíž podmínky stanoví školní řád 

● Pokud žák či jeho zákonný zástupce odmítne jak testování, tak nošení ochranného 

prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z 

povinnosti nosit respirátor či roušku) nemůžeme v souladu s mimořádným 

opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit dítěti či žákovi osobní přítomnost 

na vzdělávání či poskytování školských služeb. V takovém případě se budeme 

řídit a postupovat jako při běžné absenci, kterou je povinen rodič řádně omluvit 

respektovat ustanovení ve školním řádě. žák není automaticky omluven ze svého 

vzdělávání a omlouvání takového absence stanoví školní řád, Část III.  Práva a 

povinnosti žáka školy, Článek 2 Absence a její omlouvání. Žák tedy musí být 

omluven v souladu se školním řádem. 



Při předávání informací o výsledcích testů bude škola postupovat v souladu s výše 

uvedenými nařízeními a budou dodržena pravidla Ochrany osobních údajů. 

 

 

V Ostravě – Porubě, 30. 8. 2021     Mgr. Martina Körberová, 

ředitelka školy 


