
Soubor proticovidových opatření a pravidla provozu ZŠ a MŠ Stonařov od 1. 9. 2021 – 

výtah z manuálu MŠMT pro žáky, rodiče a zaměstnance. 

OBECNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ K PROVOZU ŠKOLY: 

• odd žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti 

• onemocnění dítěte hlásí rodiče třídním učitelům, učitelé pak vedení školy  

• osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Cizí osoby vstupují do školy jen 

v naléhavých případech a s respirátorem či rouškou 

Základní hygienická pravidla: 

• při vstupu do školy a na chodbách je umístěna dezinfekce, kterou všechny vstupující osoby používají, 

ve třídách jsou tekutá mýdla a jednorázové papírové utěrky pro udržování hygieny rukou 

• důležité je větrání – větrá se často a intenzivně 

• vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně 

• denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují, a to 

s použitím dezinfekčních přípravků, dezinfikují se též povrchy, které používá větší počet lidí (např. kliky 

dveří, spínače světla, klávesnice, splachovadla apod.) 

• žáci, zaměstnanci i další osoby jsou povinny si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech 

zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v 

aktuálně platném mimořádném opatření MZd. (respirátor, rouška). 

 KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19  

• učitelé u žáků věnují zvýšenou pozornost příznakům infekčního onemocnění, ale nemají povinnost 

tyto příznaky (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma apod.) aktivně u žáků zjišťovat. 

Při zaznamenání příznaků je následný postup: 

• příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – je-li přítomen rodič, žák není vpuštěn do školy a 

odchází s rodičem domů, není-li rodič přítomen, je mu neprodleně oznámeno, aby si žáka bezodkladně 

vyzvedl, není-li to možné, má škola stanoven postup pro izolaci žáka, až do jeho vyzvednutí (izolační 

místnost, ochrana dýchacích cest, hygienická pravidla) 

• ve všech případech je rodič povinen telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o 

dalším postupu  

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

• žákovi 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 

• pro zaměstnance školy, pro školní stravování a primární prevenci jsou stanovena specifická pravidla 

(viz str. 7 – 10 manuálu MŠMT) – nastudují si všichni zaměstnanci školy.  

Screeningové testování žáků 

• Proběhne ve všech třídách, včetně 1. ročníku, ve středu 1. 9. neprodleně po začátku vyučování, u 

1.roč. může být přítomen 1 rodič (s ochranou dýchacích cest) u každého žáka, další testování budou 

následovat v termínech 6. a 9. 9. Testovat se bude samoodběrem antigenními testy. Nebude-li žák 

přítomen ve škole na začátku testování, podrobí se testu po svém příchodu. 

• O případném dalším testování bude rozhodnuto na základě vyhodnocení výsledků, dále by se 

pokračovalo lokálně dle situace v jednotlivých okresech a školách. 



• Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování, tedy 

jsou alespoň 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. Výše uvedené informace musí sdělit rodič 

prokazatelným způsobem třídnímu učiteli do zahájení očkování 1. 9.! Ten vede příslušnou 

dokumentaci, kterou předává vedení školy spolu s výsledky testování. 

• Pokud se žák antigenním testům nepodrobí, bude se moci vyučování účastnit pouze za podmínky 

použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole (ve třídě, na chodbě, apod.), takoví 

žáci dále nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, nesmí zpívat. 

• Pozitivně testovaným žákům je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. 

• V případě provozu ranní družiny proběhne test v družině, ve třídě už se pak dané dítě netestuje. 

Pravidla pro testování zaměstnanců 

• Platí pro ně stejná pravidla, jako pro žáky, škola není povinna poskytovat pro své zaměstnance testy 
(podrobnosti viz manuál MŠMT str. 14 – 15 – nastudují zaměstnanci).  

 
Prostory pro testování:  

• testování probíhá v učebnách, každý má místo k sezení a rozestup 1, 5 metru. Učebna je patřičně 
vybavena – odpadkový koš, pytle na likvidaci testovacích souprav, dezinfekce, seznam testovacích 
osob, jednorázové papírové utěrky, jednorázové rukavice pro nakládání s odpadem, respirátor pro 
dohlížející osoby apod. 

 
Příprava a proces testování:  

• před prvním testováním je potřeba všechny testované osoby seznámit s průběhem testu 
(výkladem/videem), odkaz zašlou TU též rodičům žáků, připravit testovací sady a uzpůsobit 
manipulační prostor 

•  všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu nasazené roušky nebo respirátory, vyjma 
krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr, během testování je vhodné zajistit větrání 

• před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce 

• každý obdrží jednu testovací sadu Genrui BioTech test: dále je postupováno dle dříve provedené 
instruktáže učitelem (viz manuál MŠMT str. 17 – 18), výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do 
seznamu testovaných. 

 
Vyhodnocení testu:  

• pokud je výsledek negativní, žákovi je umožněna účast na prezenční výuce, pokud je výsledek pozitivní, 
je žák poslán do izolační místnosti a následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, 
kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout 

• pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat 
nový test. 

 
Nakládání s odpadem z testování:  

• použité testovací sady nejsou nebezpečným odpadem a v odpadkových pytlích při dodržování 
hygienických pravidel se odkládají do nádob na komunální odpad.  

 
 Výsledky a následné kroky - žáci:  

• v případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob do 
izolační místnosti (pozitivně testovaný je vždy izolován od negativně testovaných; negativně testovaní 
mohou počkat na zákonné zástupce společně v jedné třídě)  

• v případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných, vztahují se následující kroky izolace a 
opuštění výuky na všechny děti a žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu  

• v případě pozitivního výsledku škola kontaktuje zákonného zástupce a žák čeká na převzetí v izolaci 



Konfirmace a návrat do školy: 

• v případě pozitivního AG testu vydá škola testovanému žákovi potvrzení o tom, že byl pozitivně 
testován. Rodič je povinen telefonicky nebo jiným prokazatelným způsobem informovat o 
pozitivním testu dětského lékaře a ten je povinen rozhodnout o provedení PCR testu 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 
lékař  

• žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech v jedné třídě se žákem, který má pozitivní výsledek testu, 
se neumožňuje osobní přítomnost ve škole (v praxi se bude jednat fakticky v případě AG testů pouze 
o testování 9. září), toto ustanovení se netýká řádně očkovaných žáků nebo těch, kteří prodělali 
onemocnění covid-19 a jsou v ochranné lhůtě 

• v případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží 
tato osoba neprodleně výsledek škole, která dále informuje původně indikované kontakty, všichni 
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 žáka je povinen okamžitě informovat školu, škola následně bezodkladně zašle příslušné KHS 
jméno pozitivně testovaného žáka a seznam žáků, kteří s ním byli ve stanovených dnech v kontaktu, 
KHS postupuje podle mimořádného opatření MZd o nařizování izolace a karantény 

• pokud je v důsledku nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků 
alespoň jedné třídy, 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 

• předpokládá se, že žák, vzhledem ke zdárné realizaci vzdělání, neodmítne jak testování, tak nošení 
ochranného prostředku, v takové případě by se nemohl prezenční výuky účastnit, přičemž by nebyl 
automaticky omluven. 

 
Předávání informací o výsledcích testů: 

• škola nejpozději v den provedení/obdržení výsledků testů elektronicky nahlásí agregované údaje o 
provedeném testování žáků do aplikace CovidFormsApp, škola reportuje anonymizované údaje  

• k údaji o výsledku testu konkrétního žáka mají přístup pouze pověření pracovníci školy, zpracování 
osobních údajů, které je prováděno v souvislosti s testováním, je prováděno na základě zákona o 
ochraně veřejného zdraví, takže školy v tomto případě souhlas nezajišťují (čl. 6 odst. 1 pís. C – GDPR) 

• škola zpracovává seznamy testovaných v rozsahu identifikačních údaje žáka (jméno, příjmení a třída), 
datum provedení testu a výsledek testu, seznamy testovaných škola uchovává do 30 dnů po skončení 
platnosti mimořádného opatření nařizujícího provádění testování, poté je odstraní/skartuje, stejné je 
to s uchováváním údajů o žácích s prodělaným onemocněním nebo těch, co mají ukončené očkování. 

 

Ve Stonařově 25. 8. 2021 
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