
AKTUÁLNÍ INFORMACE KE COVID - 19 

 

Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoba) 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. 

 

V případě, kdy budou žáci usazeni ve třídě, ochranný prostředek mít nemusí. Osoby, 

které nemohou mít za závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek 

dýchacích cest, se musí prokázat lékařským potvrzením, kde je výslovně uvedeno, 

že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest. 

 

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po 

sobě (1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021 – ubytovaní v DM se budou testovat v den příjezdu). 

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se 

později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém 

příchodu. Testování proběhne neinvazivními antigenními testy pro samoodběr.  

V případě pozitivního výsledku testu bude pozitivně testovaný izolován od 

ostatních v izolační místnosti. Škola bude kontaktovat zákonného zástupce 

nezletilého žáka. Se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) 

a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit 

školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Zletilý žák je 

poučen o nutných opatřeních během návratu domů a bez zbytečného odkladu 

opouští školu. 

 

Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že 

byl pozitivně testován. Daný žák, nebo zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo 

jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele 

zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického 

lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního 

vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. 



V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného 

AG testem, zákonný zástupce žáka nebo žák je povinen okamžitě informovat 

školu o tomto pozitivním výsledku. 

 

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 poskytovatel zdravotních služeb 

v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti 

a dorost. 

 

Testování nepodstupují žáci, 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 žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného 

v odběrovém místě. 

 

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky 

účastnit, ale musí použít ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve 

škole, tzn. i ve třídě při výuce, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech. V době 

konzumace potravin a nápojů musí žák dodržovat rozestup od ostatních osob 

minimálně 1,5 m. Uvedené opatření bude v platnosti po dobu trvání screeningového 

testování. 

 

V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak i nošení ochranného prostředku 

dýchacích cest (a nevztahuje se na něj výjimka z povinnosti nosit respirátor či 

roušku) nemůže mu škola umožnit osobní přítomnost na vzdělávání. 

 

 

Ve Žluticích dne 31. 08. 2021     Vedení školy 


