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Pravidla pro provoz školy ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 17. srpna 2021 vydalo dokument Soubor doporučení 

pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19.  

Na základě výše uvedeného dokumentu stanovuje ředitel školy níže uvedená Pravidla pro provoz 

školy ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19. Dále uvedená pravidla se mohou měnit 

v souvislosti s měnící se epidemiologickou situací a intenzitou výskytu onemocnění covid-19 v 

jednotlivých částech České republiky, v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně 

příslušnou KHS, příp. na celostátní úrovni Ministerstvem zdravotnictví (MZd).  

Cesta do školy a ze školy  

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená mimořádným 

opatřením MZd, zejména:  

• zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky dle aktuálně platného mimořádného opatření 

Ministerstva zdravotnictví (Mzd) v prostředcích veřejné hromadné dopravy, 

• dodržení bezpečného odstupu v souladu s aktuálně platným mimořádným opatřením MZd. 

V budově školy 

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

• Při vstupu do školy a ve společných prostorách školy (botárna, šatny, chodby, toalety, školní 

jídelna, aj.) platí pro žáky a zaměstnance školy povinnost zakrytí úst a nosu ochrannými 

prostředky, a to takovými ochrannými prostředky dýchacích cest, které jsou uvedeny 

v aktuálně platném mimořádném opatření Mzd. Od 1. září 2021 je to respirátorem třídy 

FFP2 nebo KN95.  

• Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:  

➢ osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou 

nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální 

duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,  

➢ 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, 

https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf
https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf
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vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba 

nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest.  

• Nejsou stanovena žádná omezení počtu žáků ve třídách. 

• Nikdo s příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená tělesná teplota, horečka, 

kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti 

a čichu apod.), nesmí do školy vstoupit.  

• 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 (chronické 

onemocnění nebo alergii) potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost daného žáka. 

• Neprodleně po přezutí v botárně musí každý žák použít bezoplachovou dezinfekci na ruce, 

která bude umístěna v dávkovačích ve vestibulu školy. Následně žáci odchází do tříd dle 

rozvrhu hodin – nezdržují se zbytečně ve společných prostorách školy (sedačky na 

jednotlivých patrech v budově školy, lavičky na chodbách). 

Ve třídě 

• Když jsou žáci usazeni ve třídě, tak ochranný prostředek dýchacích cest používat nemusí.   

• V každé učebně a společných prostorách je nezbytné časté a intenzivní větrání. Větrání 

učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací 

hodiny.  

• Po každém použití toalety si žáci důkladně v prostorách WC umyjí ruce (20 až 30 sekund 

teplou vodou a tekutým mýdlem) a provedou dezinfekci rukou.  

Školní stravování 

• Po příchodu do jídelny si žáci důkladně umyjí ruce teplou vodou a tekutým mýdlem a 

současně provedou dezinfekci rukou bezoplachovou dezinfekcí v dávkovačích. 

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid-19 

• Nikdo s příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená tělesná teplota, horečka, 

kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti 

a čichu apod.), nesmí do školy vstoupit – viz výše. 

• Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu nezletilého žáka do školy a není přítomen 

zákonný zástupce nezletilého žáka, tak tuto skutečnost škola oznamuje neprodleně 
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zákonnému zástupci a informuje jej o nutnosti bezodkladného vyzvednutí a odchodu ze 

školy. Do příchodu zákonného zástupce bude nezletilý žák umístěn do předem připravené 

samostatné místnosti. Zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy.  

• Pokud se příznaky vyskytnou a jsou patrné v průběhu přítomnosti nezletilého žáka ve škole, 

tak dojde neprodleně k umístění nezletilého žáka do předem připravené samostatné 

místnosti. Tuto skutečnost škola oznamuje neprodleně zákonnému zástupci a informuje jej 

o nutnosti bezodkladného vyzvednutí a odchodu nezletilého žáka ze školy.  

• Pokud se příznaky vyskytnou a jsou patrné v průběhu přítomnosti zletilého žáka ve škole, 

tak zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy.  

• Ve všech výše uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého 

žáka o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším 

postupu. 

 

V Ostravě dne 25. srpna 2021            Ing. Pavel Zubek, v. r. 

        ředitel školy 


