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Hygienická a protiepidemická pravidla 

 

Na základě Souboru doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke 

COVID-19 a týkajícího se provozu a testování vydaného MŠMT dne 17.8.2021 stanovuji tímto základní 

hygienická a protiepidemická pravidla pro Základní školu a pokyn pro screeningové testování žáků. 

 

Základní hygienická pravidla 

 

 dodržování zásad osobní a provozní hygieny po celou dobu pobytu ve škole, 

 doporučuje se co nejvíce dodržovat skupinovou izolaci, 

 ochrana úst a nosu (roušky, respirátory), 

 řádná respirační hygiena, 

 opakovaná edukace zaměřující se na zásady osobní i respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a 

kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce, dále je 

nutné dodržovat hygienu rukou po celou dobu pobytu ve škole. 

 

Obecné informace a doporučení k provozu školy 

 

 od dětí resp. žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti 

 nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí resp. žáků do budovy 

školy a pohybu osob před budovou školy, 

 onemocnění dítěte či zaměstnance je třeba hlásit řediteli školy, který stanoví další postup, 

 osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit, 

 během výuky sledovat zdravotní stav dětí resp. žáků, zda-li nevykazují symptomatické příznaky 

virového infekčního onemocnění, 

 pohyb zákonných zástupců a dalších osob uvnitř budov je omezen na nutné případy a po nezbytně 

nutnou dobu, 

 časté, krátkodobé a intenzivní větrání učeben a ostatních prostor o přestávce i během vyučovací 

hodiny, 

 každá osoba je povinna při vstupu do budovy školy provést dezinfekci rukou prostředkem v nádobě 

s dávkovačem a při vstupu do budovy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty (respirátor 

nebo obdobný prostředek vždy bez výdechového ventilu naplňující minimálně všechny technické 

podmínky a požadavky včetně filtrační účinnosti alespoň 94% dle příslušných norem (např. FFP2, 

KN 95), 

 žáci základní školy při vzdělávání 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 (rouška). Z této povinnosti jsou 

vyjmuty osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, kognitivní poruchou nebo 

závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují 

dodržování tohoto zákazu a dále osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů 

nasazen ochranný prostředek dýchacích cest. V obou případech je nutné toto doložit lékařským 

potvrzením. Výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest - pokud jsou žáci usazeni, při 

konzumaci potravin a nápojů, v době cvičení…, 
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Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19 

 

 škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, ale je 

vhodné věnovat zvýšenou míru pozornosti příznakům infekčního onemocnění a při jejich zjištění je 

nutné volit následující postup: 

 příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy - žák není vpuštěn do budovy školy 

v případě, že je přítomen zákonný zástupce žáka, 

 pokud přítomen není neprodleně jej informovat o uvedené skutečnosti a nutnosti 

bezodkladného vyzvednutí a odchodu žáka ze školy. Pokud to možné není, postupuje se podle 

následujícího bodu, 

 příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole - žák si neprodleně 

nasadí ochranu dýchacích cest a je umístěn do samostatné místnosti (prostory knihovny a studovny), 

zároveň je informován zákonných zástupce s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy, 

 ve všech uvedených případech je nutné informovat zákonného zástupce o tom, že má telefonicky 

kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu, 

 v případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje  

 pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu nebo 

aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím ochrany dýchacích cest a při dodržení dalších 

obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.  

 
Žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) 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. 

 

 

Návrat ze zemí s rizikem nákazy 

 

Podle aktuálně platného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, osoby, které se vracejí ze zemí 

s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy a na které se nevztahuje některá ze stanovených 

výjimek (pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným onemocněním covid-19 apod.), jsou po vstupu na 

území ČR povinny se nejdříve 5. den, resp. 10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, 

nejpozději však 14. den, podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán 

ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení 

přítomnosti viru SARS-CoV-2 musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci. 

 

 

Vyzvedávání obědů 

 

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 strávníků, je rozestup alespoň 1,5 metru; provozovatel 

nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více strávníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny 

míst k sezení pro strávníky.  

 

Nepodrobení se testování 

 

Žáci případně zaměstnanci, kteří se nepodrobní testování a současně se na ně nevztahuje žádná z výjimek (tj. 

žáci a zaměstnanci, kteří jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole nosit respirátor/roušku), jsou povinni 

při konzumaci stravy a nápojů dodržovat odstup od ostatních osob (tedy těch, kteří se testují, mají ukončené 

očkovaní, jsou po prodělání nemoci, případně nemohou vůbec nosit respirátor/roušku) nejméně 1,5 m.  

 

 



Úplata za vzdělávání a stravování  

Pokud je určitému žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou 

nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.  

 

Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí následující:  

 V mateřské škole stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky 

omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu 

v kalendářním měsíci, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním 

způsobem.  

 Ve školní družině stanoví ředitel školy úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo 

přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu.  

 Ve školním klubu nebo středisku volného času se úplata poměrně vrací, není-li vzdělávání nahrazeno 

nebo neposkytuje-li se vzdělávání distančním způsobem. Úplata se tedy nepožaduje po účastnících 

nebo žácích zapsaných k činnostem, které neprobíhají a ani v budoucnu (ale ve stejném školním 

roce) neproběhnou nebo které nemohou probíhat na dálku.  

 

 

SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH ZÁŘÍ 2021 

 

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se 

provede 1. září s výjimkou 1. třídy, kde testování proběhne 2.9.2021, a dále se testuje v termínech 6. září a 9. 

září 2021.  

 

Plošné testování by mělo společně s dalšími režimovými opatřeními přispět k bezpečnějšímu a trvalému 

prezenčnímu vzdělávání ve školách. Je nutné zdůraznit, že plošné testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 

musí být chápáno pouze jako jeden z nástrojů omezení šíření onemocnění covid-19 při obnově prezenční 

výuky ve školách. V žádném případě nemůže v důsledku zavedení testování dojít k oslabení ostatních 

režimových opatření realizovaných ve školách. Samotné plošné testování má primárně screeningovou 

funkci, a proto nemůže nahradit další režimová opatření a má sloužit především jako jejich doplněk, který 

zvyšuje jejich účinnost.  

 
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.  

 

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

místě.  

 
Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za 

podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které jsou: 

 použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, 

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

sprchy,  

 nesmí zpívat,  

 při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest a 

musí sedět v lavici nebo u stolu,  

 v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob 

minimálně 1,5 metru (netýká se dětí a žáků, kteří mají stanovenou výjimku z povinného nošení 

ochrany dýchacích cest).  

 

Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.   
 



Dětem a žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na 

vzdělávání.  

Pokud 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.  

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

testován bezprostředně po příchodu do družiny. 
 
 

Postup v případě pozitivně testovaného žáka 

 
 
Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. 

Daný žák, nebo zákonný zástupce 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.  

 

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.  

 

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 praxi se bude jednat fakticky v případě AG testů pouze o testování 9. září, protože u 

prvního testu a u testu ze 6. září nebude splněna podmínka, že spolu děti nebo žáci byli v předcházejících 2 

dnech. V případě, že škola testuje RT-PCR testy se uvedené pravidlo může uplatnit u obou testovacích 

termínů.) Toto ustanovení se netýká řádně očkovaných žáků nebo dětí a žáků, kteří prodělali onemocnění 

covid-19 a jsou v ochranné lhůtě, jak stanoví mimořádné opatření MZd.  

 

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.  

 

 

Možnost distanční výuky 

 

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.  
V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným dětem, žákům či studentům 

vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci.  

Obdobně se pak postupuje v případě, kdy dítě či žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného 

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

respirátor či roušku). V takovém případě škola (školské zařízení) nemůže v souladu s mimořádným 

opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit dítěti či žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či 



poskytování školských služeb. Pokud by škola (školské zařízení) osobní přítomnost dítěte nebo žáka, který 

odmítá nosit respirátor nebo roušku, přestože podle mimořádného opatření musí, připustila, poruší 

mimořádné opatření.  

 

Odmítnutí nošení ochranného prostředku v průběhu vzdělávání 

 

V případě, že 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.  

Dítě či žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání a záleží na přístupu konkrétní školy, resp. na 

pravidlech stanovených ve školním řádu. Dítě či žák tedy musí být omluven v souladu se školním řádem.  

 

Pokud se poměřuje zájem na ochraně zdraví a právo na vzdělávání, je třeba zdůraznit, že mimořádné 

opatření neomezuje právo na vzdělávání. Dětem a žákům je umožněna osobní přítomnost na vzdělávání i 

bez toho, aniž by se podrobili preventivnímu testování. Jak je uvedeno výše, tyto děti nebo žáci jsou pak 

povinni s ohledem na ochranu zdraví ostatních osob po celou dobu pobytu nosit ochranný prostředek k 

zakrytí úst a nosu. Mimořádné opatření pak také myslí i na případy, kdy jsou osoby z povinného nošení 

ochranného prostředku vyjmuty. Testování samoodběrem představuje minimální zásah, který ale umožní 

naplnit právo na vzdělání a zároveň je nástrojem pro ochranu zdraví, obdobné pak platí i pro povinnost nosit 

prostředek ochrany dýchacích cest. Je tedy legitimním požadavkem dětem a žákům, které odmítají jak 

testování, tak i prostředek ochrany dýchacích cest, neumožnit osobní přítomnost na vzdělávání či 

poskytování školských služeb, když by museli být společně ve škole či školském zařízení s osobami, které 

se testování, případně povinnosti nosit prostředek ochrany dýchacích cest, podrobili.  

 
 
 

 

 

 

V Úsově dne 31.8.2021      Ing. David Kalousek 

                ředitel školy 


