
Informace pro rodiče – dodržování hygienických pravidel a preventivní screeningové 

testování v ZŠ Na Pěšině ve školním roce 2021/2022: 

Základní informace: 

Vzhledem ke Covid-19 bude škola postupovat v souladu s pokyny MŠMT a s vydanými 

mimořádnými opatřeními nebo uloženými protiepidemickými opatřeními na regionální 

úrovni místně příslušnou krajskou hygienickou stanicí, na celostátní úrovni MZd. 

Škola zahájí ve školním roce 2021/2022 svou činnost v plném rozsahu, od žáků se před 

prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. 

 

Preventivní screeningové testování: 

1. Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3krát po sobě, 

první test se provede 1. září (2. září pro žáky 1. tříd), a dále se testuje v termínech 6. září 

a 9. září 2021. 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. Plošné testování by mělo společně s dalšími opatřeními přispět k 

bezpečnějšímu a trvalému prezenčnímu vzdělávání ve školách. 

2. Preventivního testování nejsou povinni se podrobit děti a žáci, kteří mají řádně 

dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. 

3. Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa.  

4. Pro testování v uvedených termínech vybrány antigenní testy zn. GENRUI – manuály a 

letáky k testům GENRUI jsou k dispozici na webu testování: https://testovani.edu.cz. 

5. V případě testování žáků 1. - 3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění 

testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být 

pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). 

6. Pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj 

příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost 

nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. i ve třídě při výuce, a 

dodržovat i další přísnější režimová opatření. 

7. Na základě výsledků získaných z testování bude rozhodnuto o dalším postupu. Po 

skončení screeningového testování bude další testování pokračovat pouze na lokální 

úrovni v návaznosti na aktuální vývoj místní epidemiologické situace. 

 

 

 

https://testovani.edu.cz/


Základní hygienická pravidla a kroky školy při podezření na výskyt onemocnění covid-19: 

1. Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) závisí na aktuálních mimořádných opatřeních 

MZd. Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna 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.  

Aktuálně platí, že žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy, 

ochranný prostředek mít nemusí u výjimek z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest 

např., pokud jsou žáci usazeni při výuce, při konzumaci potravin a nápojů, v době cvičení. 

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou vyjmuty 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 tohoto 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. 

2. Osoby 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.) nemohou do školy vstoupit. Zákonní zástupci nepošlou do školy žáka, který 

vykazuje nějaké příznaky infekčního nebo respiračního onemocnění. 

3. Jestliže jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu žáka do školy, a když 

je přítomen jeho zákonný zástupce, žák není vpuštěn do budovy školy. Jestliže zákonný 

zástupce žáka není přítomen, škola mu tuto skutečnost neprodleně oznámí, aby si žáka 

ze školy bezodkladně vyzvednul. 

4. Pokud se takové příznaky vyskytnou nebo jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve 

škole, neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění žáka do izolace v samostatné 

místnosti. Současně škola informuje zákonného zástupce, aby si žáka ze školy 

bezodkladně vyzvednul. 

5. Zákonný zástupce žáka má potom telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který 

rozhodne o dalším postupu. 

6. 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. Tuto skutečnost 

písemně potvrdí praktický lékař pro děti a dorost. 

7. Pracovníci školy můžou podle situace měřit tělesnou teplotu bezkontaktním 

teploměrem. 

8. Všichni žáci dodržují zásady osobní a respirační hygieny po celou dobu svého pobytu ve 

škole.  



 

Návrat ze zahraničí: 

Podle aktuálně platného ochranné 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. 

 

Zajištění školního stravování: 

1. Školní stravování bude probíhat v běžné podobě, ale budou ve zvýšené míře dodržována 

hygienická pravidla.  

2. Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce. 

3. 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. 
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