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PROVOZ ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 01.09. 2021 
 
 
Vážení rodiče, milé žákyně a žáci, 
 
i tento školní rok bude ovlivněn epidemiologickou situací. Provoz školy bude vždy upraven v souladu 
s pokyny MŠMT vzhledem ke Covid-19. 
 
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy 
povinna postupovat podle pokynů Krajské hygienické stanice a dodržovat všechna aktuálně platná 
mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou Krajskou hygienickou stanicí nebo plošně 
Ministerstvem zdravotnictví. 
 
Od 1. září 2021 platí: 

• Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací 
cesty. 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 toho 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.  

• V případě podezření na výskyt nákazy Covid-19 – žák s 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.) nebude vpuštěn do budovy školy. Žák, u kterého se 
příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti si okamžitě nasadí ochranu dýchacích cest, a bude 
izolován od ostatních přítomných ve škole. Škola ihned informuje zákonného zástupce žáka o 
nutnosti bezodkladného vyzvednutí/odchodu ze školy a tom, že má telefonicky kontaktovat 
praktického lékaře, a ten rozhodne o dalším postupu. 

• Školní stravování – 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 je mezi nimi odstup 
alespoň 1,5 metru, s výjimkou strávníků sedících u jednoho stolu, u jednoho stolu sedí nejvýše 6 
strávníků. Žáci, kteří se nepodrobí testování a současně se na ně nevztahuje žádná z výjimek (tj. 
žáci, kteří jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole nosit respirátor/roušku), jsou povinni při 
konzumaci stravy a nápojů dodržovat odstup od ostatních osob nejméně 1,5 metru. 

• Úplata za školní družinu – pokud určitému žákovi je nařízena karanténa a škola není uzavřena, 
jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost a úplata se hradí. Pokud na základě rozhodnutí Krajské 
hygienické stanice nebo Ministerstva zdravotnictví dojde k uzavření školy, ředitelka školy stanoví 
úplatu ve školní družině poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li 
délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu. 

• Screeningové testování – v naší škole proběhne screeningové testování žáků neinvazivními 
antigenní testy pro samoodběr ve dnech 1. září, 6. září a 9. září 2021. 

• 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, který doloží 
negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. 
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• 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, tj. 
nosit respirátor nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické 
podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem -
např. FFP2, KN 95). Žáci do 15 let věku jsou oprávněni používat jako ochranný prostředek 
zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny 
technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének. 
Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování. Tito žáci 
nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převlékají se s odstupem od ostatních osob, nesmí 
použít sprchy, nesmí zpívat, používají hygienické zařízení určené školou, při konzumaci 
potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici nebo u stolu a dodržovat rozestup od 
ostatních osob minimálně 1,5 metru. 

• Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na 
vzdělávání. Žák bude izolován od ostatních osob a škola kontaktuje zákonného zástupce. 
Zákonný zástupce žáka je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem 
informovat o pozitivním testu praktického lékaře, který je povinen rozhodnout o indikaci 
konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku. V případě, kdy 
konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný 
zástupce je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního 
RT-PCR testu. Žák se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního 
konfirmačního testu RT-PCR, nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení 
izolace vydává praktický lékař.  

• Žák, který byl v předcházejících 2 dnech v jedné třídě nebo skupině s žákem nebo 
pedagogickým pracovníkem, který má pozitivní výsledek testu se neumožňuje osobní 
přítomnost ve škole po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu žáka 
s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu. Toto ustanovení se netýká řádně 
očkovaných žáků a žáků, kteří prodělali onemocnění covid-19 a jsou v ochranné lhůtě. 

• Žák, který nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na 
vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém 
příchodu. 

• Pokud je v důsledku mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény 
znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň v jedné třídě, 
přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu. V ostatních 
případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním 
způsobem, škola postupuje obdobně jako při běžné absenci, je-li to možné poskytuje 
podporu na dálku. (např. zasílání materiálů, úkolů). 

• Odmítne-li žák jak testování, tak nošení ochranného prostředku a nevztahuje-li se na něj 
mimořádným opatřením stanovená výjimka, škola nemůže v souladu s mimořádným 
opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání. Žák 
není automaticky omluven ze svého vzdělávání a musí být omluven v souladu se školním 
řádem. 

 
 
 
Vstup do budov školy 

• Vstup do budovy čp. 4 od 6:15 hod. 

• Vstup do budovy čp. 11 od 6:30 hod. 

• Vstup do budovy čp. 313 od 7:00 hod. 
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Testování 

• Budova čp. 4   místnosti školní družiny    6:15 – 7:45 hod. – žáci 2. ročníku 

• Budova čp. 4  učebny     8:00 – 8:30 hod. – žáci 1. ročníku 

• Budova čp. 11   místnost ŠD    7:00 – 7:45 hod. 

• Budova čp. 313  jazyková a přírodovědná učebna 7:00 – 7:45 hod.  
 

Větrání 

• Větrání 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 minut. 
 
Školní družina  

• Provoz v běžném režimu. 
 
Školní stravování 

• Před vstupem do školní jídelny si žáci umyjí a případně vydezinfikují ruce.  Přicházejí v časových 
rozestupech dle rozpisu, s ochranou úst a nosu. U výdejního okénka se prokáží čipem. Roušku 
sundávají a nasazují u stolu. Dezinfekce židlí a stolů provádějí zaměstnanci školy vždy před 
usazením každé nové skupiny. 

• U stolu sedí žáci jedné třídy dle zasedacího pořádku. 

Příchod do školní jídelny 

 

I. A 11:10  

I. B 11:15  

II. A 11:20  

II. B 11:30  

III. A 12:30  

IV. A 12:35  11:50 (úterý, pátek) 

IV. B 12:40 11:50 (úterý, pátek) 

V. A 12:40 11:50 (čtvrtek) 

V. B 12:45 11:50 (čtvrtek) 

 
Žáci druhého stupně příchod do školní jídelny ve 11:25, 12:20 nebo ve 13:15 dle stálého rozvrhu. 
 

Stravování cizí strávníky 

• Cizí strávníci jídelnu nenavštěvují. Mají možnost si odebrat stravu v 10:30 hod.  

 

Vstup třetích osob 

• Vstup třetích osob (mimo žáků a zaměstnanců) v době provozu školy nebo školského zařízení je 
možný pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. 

 
Opočno 25. 8. 2021     
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Alexanderová v. r. 
ředitelka školy 
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