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ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ Č. 7/2021 

Provoz školy ve šk. roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19 

Preventivní screeningové testování žáků 

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

první test se provede 1. září 2021 a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021. 

Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené 

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

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

(Ag test ne starší 72 hodin, PCR ne starší 7 dnů). 

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. 

Pokud žák nedoloží OTN (očkování/test/prodělaná nemoc), je povinen po celou dobu 

pobytu v budově školy nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu, v případě 

venkovních prostor musí nosit ochranný prostředek v případě, že mezi jednotlivými 

osobami je rozestup menší než 1,5 metru.  

Testování zaměstnanců 

Zaměstnanci jsou povinni před vstupem do budovy školy doložit OTN 

(očkování/test/prodělaná nemoc) ve stejných termínech, ve kterých se provádí 

preventivní testování žáků.  

Povinné testování zaměstnanců SŠ po dobu screeningového testování neplatí pro 

zaměstnance, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od 

prodělané nemoci COVID-19. 

V případě negativního testu zaměstnanec není povinen nosit ochranný prostředek 

k zakrytí úst a nosu v učebnách školy.  

Pokud zaměstnanec nedoloží OTN, je povinen po celou dobu pobytu v budově školy 

nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu, v případě venkovních prostor musí nosit 

ochranný prostředek v případě, že mezi jednotlivými osobami je rozestup menší než 

1,5 metru.  

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021 

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.  



 
 

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, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně 

uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek 

dýchacích cest.  

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně 

platným mimořádným opatřením (typicky např. pokud jsou žáci usazeni, při 

konzumaci potravin a nápojů, osoby v době cvičení).  

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. ve třídě při výuce 

a ve společných prostorách školy (toto neplatí, pokud žáci spadají pod výjimky). 
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