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1. Základní hygienická pravidla stanovená Ministerstvem zdravotnictví
1.1. Škola
• od žáků se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti,
• osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit,
• zákonní zástupci a další osoby nebudou vstupovat do budovy školy,
• žáci při příchodu do školy použijí dezinfekci a po celou dobu svého pobytu ve
škole dodržují hygienu rukou (časté mytí, popřípadě dezinfekce),
• škola zajistí časté větrání tříd a šatních prostor,
• každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech
zakrýt dýchací cesty (respirátor),
• ve třídách nemusí mít žáci ochranný prostředek dýchacích cest.
1.2. Školní jídelna
• po vstupu do školní jídelny jsou žáci povinni si umýt ruce, příp. použít
dezinfekci rukou,
• žáci budou mít nasazený respirátor v prostorách školní jídelny,
• žáci si sundají respirátor až u stolu, kde konzumují pokrmy a nápoje.
1.3. Domov mládeže
• žáci jsou povinni nosit ve společných prostorech respirátor nebo roušku,
• žáci nemusí nosit respirátor nebo roušku na pokojích,
• žáci dodržují hygienu rukou.
2. Screeningové testování žáků v září 2021
Screeningové testování žáků bude probíhat na základě mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává právní závaznost.
•
•
•
•

první test se provede buď při příjezdu na domov mládeže (ubytovaní žáci 31. 8.,
příp. 1. 9.) nebo při příchodu do školy (dojíždějící žáci 1. 9.),
testování antigenními (AG) testy bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého
není nutná asistence zdravotnického personálu,
testování bude probíhat ve třídách – rozpis tříd bude vyvěšen u hlavního vchodu
do školy, žákům prvních ročníků pomůže s navigací do příslušné třídy
zaměstnanec školy,
testováni nebudou žáci, kteří:
o splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po
plně dokončeném očkování),

•

o prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního
testu na covid-19),
o doloží negativní výsledek testu provedeném v odběrovém místě.
pokud se žák, který nesplňuje výjimku uvedenou v předchozím bodě (prodělaná
nemoc nebo ukončené očkování), screeningovému testování nepodrobí, bude se
moci prezenční výuky účastnit, ale musí používat ochranu dýchacích cest
(respirátor) po celou dobu pobytu ve škole, tj. i ve třídě, musí dodržovat rozestup
od ostatních osob min. 1,5 metru při konzumaci pokrmů včetně nápojů

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:
• 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.
Pokud žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, pak škola nemůže
v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní
přítomnost na vzdělávání. Absence žáka musí být omluvena v souladu se školním řádem. Škola
nemá povinnost takového žáka vzdělávat distančním způsobem, poskytne mu však dostatek
elektronických učebních materiálů k samostudiu.
V případě pozitivního výsledku AG testu:
•
•
•
•
•
•

•
•

bude žák izolován od ostatních osob v izolační místnosti,
je-li žák nezletilý, škola kontaktuje zákonného zástupce; se souhlasem
zákonného zástupce může žák opustit školu (náležitě poučen o nutných
opatřeních během návratu domů),
zletilý žák je poučen o nutných opatřeních během návratu domů a bez
zbytečného odkladu opouští školu,
v případě, že je pozitivně testovaný žák ubytovaný v domově mládeže, tak
následný postup řeší místně přístupná krajská hygienická stanice,
škola vydá pozitivně testovanému žákovi 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 praktického
lékaře a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou
RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření,
žák nebo zákonný zástupce je povinen oznámit škole výsledek konfirmačního
test RT-PCR,
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 praktický lékař.

Škola dodržuje ochranu osobních údajů v souvislosti s testováním žáků.
RNDr. Milena Elsterová, v. r.
ředitelka školy
Telefon: 773444575

E-mail: info@sscv.cz

www.sscv.cz

