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Pravidla provozu základní školy 

od 1. září  2021 

 

Pravidla vzhledem ke COVID – 19: 

 zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky dle standardu MO MZd  při vstupu do budovy školy a 

ve společných prostorech (děti do 15 let chirurgickou rouškou, ostatní respirátor FFP2 nebo KN 

95) ve všech prostorách školy; 

 Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.  

 Vstup třetích osob v době provozu školy pouze v důvodných případech a za přijetí režimových 

opatření minimalizujících styk s žáky.  

Výjimkou bude první školní den prvňáčků. 1. září budou vpuštěny do školy společně s 1 žákem 

první třídy maximálně 2 dospělé osoby s ochranou dýchacích cest - respirátory. 

 

 Ve školách proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3krát po sobě, první 

test se provede první den školního vyučování (pouze žáci 1. tříd se budou testovat druhý den 

školního vyučování) a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021. Pravidla pro preventivní 

testování jsou účinná do 10. září (s výjimkou pravidel plynoucích v případě pozitivního testu, 

které jsou účinné do konce doby platnosti pravidel pro pozitivní testy, více v mimořádném 

opatření k preventivnímu testování).  

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. 

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

stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor nebo roušku.  

 V případě, že se dítě/žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem 

vyučování, není nezbytně nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny. Dítě/žák může 

být testován až ve škole.  

 Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na 

vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém 

příchodu.  

 I nadále, stejně jako v předchozích obdobích, budou uplatňována hygienická opatření dle 

doporučených pokynů manuálů MŠMT a MO MZd. V případě dalších změn bude škola rodiče a 

žáky informovat prostřednictvím webových stránek. 

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19  

 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-

19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce 

dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.  

 Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19 nebo bude pozitivní výsledek 

testu, bude umístěn do samostatné místnosti a zákonný zástupce žáka bude kontaktován s ohledem 

na okamžité vyzvednutí žáka. 
 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.  

 V případě pozitivního AG testu škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci 

potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Daný žák nebo zákonný zástupce žáka je povinen 
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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.  

 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.  

 

 

Školní jídelna 

 Od 1. 9. je plně v provozu při zachování organizačních opatření, časy a podmínky pro výdej obědů 

zůstávají stejné. 

 

 

 

Ve Verneřicích 18. 8. 2021 

Mgr. Jana Kindlerová 

 

 


