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tel. 488 880 160     IČO:467 467 57    E-mail: skola@vrchlickeho.cz       Internet: www.vrchlickeho.cz 

 

 

Pokyn ředitele  
k provozu ZŠ od 1. září 2021 vzhledem ke Covid-19 

na Základní škole, Liberec, Vrchlického 262/17,  
příspěvková organizace 

 
Č.j.:                          67-09-21 Účinnost od data:                    1. 9. 2021 

Spisový znak: Skartační znak:                                 S 3 

Změny: 

 
 

Provoz školy od 1. září 2021 
(na základě Manuálu MŠMT ze dne 17.8. 2021) 

 
 
Při naplňování principů prevence vzniku a šíření infekčních nemocí postupuj škola v souladu s:  

 vydanými mimořádnými opatřeními event. uloţenými protiepidemickými opatřeními na 
regionální úrovni místně příslušnou krajskou hygienickou stanicí, na celostátní úrovni 
MZd,    

 s tímto Manuálem, který vychází z Doporučení Ministerstva zdravotnictví pro školy a 
školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s probíhající 
pandemií onemocnění covid-19.   

 V případě změny některých rozhodujících skutečností uvedených v tomto manuálu 
bude vedení škol  informováno prostřednictvím zprávy zaslané do datových schránek. 

 V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je 
škola vţdy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodrţovat všechna aktuálně platná 
mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd. 
 
 

1. Obecná pravidla k nošení ochranných prostředků 
 

1.1. Kaţdá osoba (ţáci, 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.  

1.2. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty  
1.2.1. osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou 

nebo se závaţnou alterací duševního stavu, jejichţ mentální schopnosti či aktuální 
duševní stav neumoţňují dodrţování tohoto zákazu,  

1.2.2. osoby, které nemohou mít ze závaţných zdravotních důvodů nasazen ochranný 
prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským 
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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, ţe dotyčná osoba 
nemůţe mít nasazen ţádný ochranný prostředek dýchacích cest.  

1.3. Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným 
mimořádným opatřením (typicky např. při konzumaci potravin a nápojů). 
 

 
2. Kroky školy v případě podezření na Covid-19 

2.1. Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto 
povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, ţe jsou povinny zajistit 
„oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od 
ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 
zákona o ochraně veřejného zdraví).    

2.2. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých ţáků 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.), ale je vhodné 
věnovat zvýšenou míru pozornosti příznakům infekčního onemocnění u ţáků a při jejich 
zjištění (objevení) je nutné volit tento postup: 

2.3. příznaky jsou patrné jiţ při příchodu ţáka do školy –ţák není vpuštěn do budovy 
školy; v případě dítěte či nezletilého ţáka za podmínky, ţe je přítomen jeho 
zákonný zástupce,  

2.4. příznaky jsou patrné jiţ při příchodu ţáka do školy a není přítomen zákonný 
zástupce dítěte či nezletilého ţáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci 
neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu 
ze školy; pokud toto není moţné, postupuje se podle následujícího bodu,   

2.4.1. příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti ţáka ve škole;  
ţák si neprodleně nasadí ochranu dýchacích cest a je umístěn do předem 
připravené samostatné místnosti nebo jinak izolován od ostatních přítomných 
ve škole. Škola současně informuje zákonného zástupce dítěte/nezletilého 
ţáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí ţáka ze školy; Ve všech 
uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého 
ţáka nebo studenta o tom, ţe má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, 
který rozhodne o dalším postupu.   

2.4.2. Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně 
covid-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším moţném čase s pouţitím ochrany 
dýchacích cest a při dodrţení dalších obecně známých pravidel chování a jednání při 
podezření na nákazu tímto virem.    

2.4.3. Ţákovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního 
onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického 
onemocnění (rýma, kašel), je umoţněn vstup do školy pouze v případě, prokáţe-li, ţe 
netrpí infekční nemocí. 
 

3. Školní stravování 
3.1. Vyzvedávat obědy nemohou ţáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní 

zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněţ nesmí do prostor 
školní jídelny vstupovat nemocná osoba. Strávníci musí být usazeni tak, ţe mezi nimi je 
odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou strávníků sedících u jednoho stolu, u jednoho stolu 
sedí nejvýše 6 strávníků, jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více strávníků tak, ţe 
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mezi skupinami nejvýše 6 strávnících, je rozestup alespoň 1,5 metru; provozovatel 
nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více strávníků, neţ je ve vnitřních 
prostorech provozovny míst k sezení pro strávníky.  

3.2. Děti a ţáci (případně zaměstnanci), kteří se nepodrobní testování a současně se na ně 
nevztahuje ţádná z výjimek (tj. děti, ţáci a zaměstnanci, kteří jsou povinni po celou dobu 
pobytu ve škole nosit respirátor/roušku), jsou povinni při konzumaci stravy a nápojů 
dodrţovat odstup od ostatních osob (tedy těch, kteří se testují, mají ukončené očkovaní, 
jsou po prodělání nemoci, případně nemohou vůbec nosit respirátor/roušku) nejméně 1,5 
m. 

 

4. Úplata za vzdělávání a stravování 
4.1. Pokud je určitému ţákovi účastníkovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se 

o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí (stravu je třeba odhlásit 
standardním způsobem). 

4.2. Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí u škol a 
školských zařízení veřejných zřizovatelů následující:  

4.3. Ve školní druţině stanoví ředitel školy úplatu poměrně poníţenou podle délky omezení 
nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více neţ 5 dnů 
provozu.  
 

5. SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH V ZÁŘÍ 2021 
Plošné testování bude zacíleno pouze na děti a ţáky. Zaměstnanci škol (pedagogičtí a 
nepedagogičtí pracovníci) se doručenými testy testovat nebudou. Pro pedagogické a 
nepedagogické pracovníky, kde se jiţ očekává dostatečná proočkovanost, systém plošného 
testování zajišťovaného školou ztrácí opodstatnění a je vhodnější provádět cílené testování 
této skupiny u osob dosud neočkovaných, popř. z důvodu výskytu ohniska nákazy ve škole 
nebo školském zařízení. 
5.1. Ve škole proběhne preventivní screeningové testování dětí a ţáků s frekvencí 3x po 

sobě)  
5.2. první test pro všechny ţáky se provede 1. září 2021 (včetně 1. ročníků), další termíny: 6. 

září a 9. září 2021.   
5.3. Na základě výsledků získaných z testování bude rozhodnuto o dalším postupu. Čtvrtý a 

další test bude proveden v případě, pokud se v rámci testování odhalí lokální ohnisko 
nákazy, tj. pokud bude ve školách v daném okrese vyhodnoceno více jak 25 pozitivních 
testů na 100 000 provedených testů v součtu dvou prvních testů. Testování v tomto 
případě bude pokračovat do konce září s frekvencí 1x týdně. Po skončení 
screeningového testování bude další testování pokračovat pouze na lokální úrovni  
v návaznosti na aktuální vývoj místní epidemiologické situace 
 

6. Osvobození od testování 
6.1. Testování nepodstupují ţáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po 

očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění 
covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo 
ţák, který doloţí negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.   
 

7. Neúčast na testování 
Pokud se ţák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, 
ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (pouţití 
ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená 
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opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.  Screeningové testování 
stanovených skupin dětí a ţáků bude probíhat na základě mimořádného opatření  
Ministerstva zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává právní závaznost. 
 
 

8. Náhradní testování 
Pokud ţák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování 
později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. 

 
 

9. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví 
Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se stanoví povinnost pro ţáky v základní 
škole a ţáky denní formy vzdělávání ve podrobit se preventivnímu testování. Pokud ţák 
testování neabsolvuje, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná 
nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit v 
základní, školní druţině nebo ţákovském klubu pouze za dodrţení přísnějších reţimových 
opatření, konkrétně: 
9.1. povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském 

zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy 
(je tedy povinnost ve vnitřních prostorech a ve venkovních prostorech, pokud není možné  
dodržet rozestup 1,5 metru, nosit respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) 
naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti 
alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95); žáci do 15 let věku a žáci základní školy při 
vzdělávání nebo poskytování školských služeb v základní škole, školní družině nebo žákovském klubu, jsou 
oprávněni používat jako ochranný prostředek zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek 
naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, 
které brání šíření kapének) 

 
9.2. z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty 

9.2.1. osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou 
nebo se závaţnou alterací duševního stavu, jejichţ mentální schopnosti či aktuální 
duševní stav neumoţňují dodrţování povinnosti nosit ochranný prostředek, nebo  

9.2.2. osoby, které nemohou mít ze závaţných 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, ţe 
osoba nemůţe mít nasazen ţádný ochranný prostředek, 

9.2.3. nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a 
nesmí pouţít sprchy,  

9.2.4. nesmí zpívat,  
9.2.5. pouţívají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a 

ţáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. a), je-li 
organizačně moţné ve škole zajistit pro tyto děti a ţáky zvláštní hygienické zařízení,  

9.2.6. při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepouţívají ochranný prostředek 
dýchacích ces a musí sedět v lavici nebo u stolu,  

9.2.7. nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest při pobytu na pokoji (tj. mimo 
společné prostory) na škole v přírodě nebo obdobné akci pořádané školou,  

9.2.8. v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodrţovat rozestup od 
ostatních osob minimálně 1,5 metru (netýká se dětí a ţáků, kteří mají stanovenou 
výjimku z povinného nošení ochrany dýchacích cest). 
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10. Ţákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní 
přítomnost na vzdělávání. 
 

 

11. Odmítnutí testování 
V případě, ţe ţák se z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu 
stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor nebo roušku. Výjimky jsou uvedeny výše. 
 

12. Pravidla ve školní druţině, ţákovském klubu 
12.1. Osobní přítomnost ţáka ve školní druţině nebo ţákovském klubu lze připustit také 

pouze tehdy, pokud splní stejné podmínky, jaké jsou stanoveny pro osobní přítomnost v 
samotné škole s tou výjimkou, ţe školní druţina nebo ţákovský klub ţáky netestují.  a 
ţáci jim tak mohou předloţit čestné prohlášení o negativním výsledku testu provedeného 
Školní druţina i ţákovský klub je jednou právnickou osobou a ţádné čestné prohlášení se 
nepředkládá, protoţe školní druţina i ţákovský klub má informace o tom, zda byl ţák 
testován nebo zda musí nosit po celou dobu pobytu stanovený prostředek ochrany 
dýchacích cest. 

12.2. V případě, ţe se ţák dostaví v určený den testování do školní druţiny před začátkem 
vyučování, není nezbytně nutné, aby byl test proveden při příchodu do druţiny. Ţák můţe 
být testován aţ ve škole. 
 

13. Pravidla pro testování zaměstnanců 
13.1. Povinnost předkládání negativního testu se netýká zaměstnanců, kteří mají řádně 

ukončené očkování nebo prodělali onemocnění covid-19 a jsou v ochranné lhůtě. 
13.2. Škola není povinna poskytovat pro své zaměstnance testy.  
13.3. Povinné testování se týká všech zaměstnanců školy, kde probíhá screeningové 

testování ţáků, resp. v nichţ jsou stanovena pravidla mimořádným opatřením a navíc pak 
ve školní jídelně, do které ale tito ţáci nutně docházejí.  

13.4. Tato povinnost pro zaměstnance platí pouze po dobu screeningového testování ţáků. 
Zaměstnanci jsou tedy povinni v těch samých termínech, ve kterých probíhá testování dětí a žáků, škole nebo 
školskému zařízení předložit platný negativní test z odběrového místa (Ag test ne starší 72 hodin, PCR ne starší 
7 dnů) nebo je povinen podrobit se samotestu na místě - rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti 
antigenu viru SARS-CoV-2 určeny pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek bude negativní; 
obdobné platí, pokud zaměstnanec na místě prokáže, že podstoupil rychlý antigenní test za dozoru 
zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování  
tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb (tento samotest si zajišťuje 
zaměstnanec sám).   
V případě, že nepředloží negativní test nebo se nepodrobí samotestu na místě, je zaměstnanec povinen nosit 
ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu ve všech prostorech budovy nebo ve venkovním prostoru, pokud nelze 
dodržet rozestup min 1,5 metru od ostatních osob – tato povinnost je totožná s povinností dítěte nebo žáka nosit 
ochranný prostředek v případě, že se dítě nebo žák nepodrobuje testování a s tím, že výjimky z této povinnosti 

jsou také totožné. Zaměstnanec je tedy po dobu screeningového testování povinen dodržovat stejná 
pravidla jako žáci, kteří se podrobují screeningovému testování. Stejně jako u žáků tato pravidla a povinnosti 

z nich plynoucí platí pouze po dobu screeningového testování. 
 

 
 
 
V Liberci dne: 18. srpna 2021        Mgr. Jiří Skalský, ředitel školy 


		2021-08-19T11:42:01+0200
	Jiří Skalský




