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Pokyny a podmínky provozu a vnitřního režimu školy ve školním roce 
2021-2022, hygienická a protiepidemická pravidla 

 
Pokyny vychází z doporučení MŠMT ČR a dalších příslušných orgánů státní správy, aktuální 
epidemiologické situace a především ze „Soubor doporučení pro školy a školská zařízení 
ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19 – provoz a testování (stav ke dni 17. 8. 
2021)“ dále jen „manuál“. 
 
Případné změny budou zveřejněny ve formě aktualizace uvedených pokynů. 
 
Denní režim: 

1. Ve dnech 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021 proběhne screeningové testování dle pokynů 
v manuálu a pokynů zástupce ředitele školy. 

• testování nepodstupují žáci s dokončeným očkováním (14 dnů po plně 
dokončeném očkování) nebo po prodělané nemoci Covid-19 (po dobu 180 dnů 
od prvního pozitivního testu) 

• žáci mohou i doložit negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě 
• žáci, kteří se nebudou muset testování účastnit, předloží doklad o dokončeném 

očkování nebo o prodělané nemoci třídnímu učiteli 1. září, dále pak vždy 
bezodkladně v případě změny 

• pokud se žák nepodrobí testu, účastní se výuky, ale musí nosit ve všech 
prostorách zakrytý nos a ústa, nesmí cvičit ve vnitřních prostorách a nesmí 
zpívat 

• pokud žák nebude přítomen testování na začátku dne, ihned po příchodu 
se dostaví k testování do kanceláře hospodářky školy 

• s průběhem testování budou žáci seznámeni třídními učiteli 1. září 
• v případě pozitivního výsledku žák ihned odchází ze školy, škola vydá pozitivně 

testovanému žákovi potvrzení o pozitivním testu, zákonný zástupce pak ihned 
telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který vystaví žádanku k vyšetření 
PCR 

• v případě pozitivního PCR testu je rodič povinen okamžitě informovat třídního 
učitele 

• v případě negativního PCR testu žák škole předloží doklad a dále se účastní 
výuky 

• ostatní žáci zůstávají při testování 1. a 6. září ve škole 
• při testování 9. září (žáci byli v kontaktu 2 dny před testem) v případě 

pozitivního výskytu ve třídě odchází ze školy všichni neočkovaní žáci a žáci, 
kteří neprodělali nemoc Covid-19, podstoupí PCR test, dále postupují jako u 
pozitivně testovaného 1. září a 6. září 

2. Po vstupu do školy si příchozí řádně umyjí a posléze dezinfikují ruce. 
3. Ochranné prostředky dýchacích cest jsou povinné ve společných prostorech školy. Žáci 

si každý den s sebou nosí alespoň dva ochranné prostředky a sáček na jejich 
odložení. 

4. Žáci i zaměstnanci dodržují zásady osobní hygieny, pokud možno dodržují sociální 
distanc. 

5. Žák či zaměstnanec se zvýšenou teplotou a příznaky nemoci (dušnost/pocit ztíženého 
dýchání bez souvislosti s kašlem, horečka trvající déle než dva dny, suchý kašel) nebude 
vpuštěn do budovy školy. 
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6. Nezletilý žák bude izolován, zákonní zástupci si žáka neprodleně vyzvednou ze školy. 
7. Zaměstnanec a zletilý žák se zvýšenou teplotou neprodleně opustí budovu školy. 
8. Pokud se příznaky nemoci (dušnost/pocit ztíženého dýchání bez souvislosti s kašlem, 

horečka, suchý kašel) objeví v průběhu dne 
• u nezletilého žáka, bude odveden do izolační místnosti a zákonní zástupci si žáka 

neprodleně vyzvednou 
• u zletilého žáka, bude poslán domů. 

9. V průběhu každé přestávky i hodiny bude využívaná učebna intenzivně větrána. 
10. Úklid bude prováděn dle manuálu. 
11. Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových 

nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením HSHMP nebo plošným 
opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost 
ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné skupiny/třídy. 
Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem 
(s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz 
nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali 
součástí jedné skupiny. 
V případě, že je nakažen menší počet žáků jedné třídy, probíhá prezenční výuka s tím, 
že nakažení žáci si látku doplní po návratu do školy. Absence se počítá stejně jako 
u jakékoliv jiné nemoci. 

 
Jídelna: 

12. Při čekání na oběd dodržují žáci sociální distanc. 
13. Před vstupem do jídelny si žáci řádně umyjí a dezinfikují ruce. 
14. Žáci i zaměstnanci dbají pokynů pracovníků školní jídelny. 

 
Různé: 

15. V úvodu školního roku budeme aktualizovat kontakty na žáky a zákonné zástupce. 
16. Ve školním roce 2021-2022 bude škola, pokud to bude možné, pořádat pouze lyžařské 

a vodácké kurzy. Pokusíme se realizovat maturitní ples, studijně-poznávací zájezd 
do Velké Británie a přírodovědný kurz. 

17. Sportovní soutěže a kulturní akce se konají. 
18. Při karanténě třídy/skupiny/školy budou vydána další pravidla. 

V Praze dne 30. 8. 2021 

Mgr. Bc. Julius Kolín, v. r. 
ředitel školy 

Příloha: Manuál „Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 
vzhledem ke Covid-19 – provoz a testování (stav ke dni 17. 8. 2021)“. K nalezení  
ZDE 

https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani_akt.20-08-2021.pdf
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