
V pondělí 26. 4. 2021 bude znovu obnovena praktická výuka prezenční formou. 

Po celou dobu přítomnosti ve školském zařízení jsou žáci i zaměstnanci povinni 
dodržovat hygienická pravidla stanovená ministerstvem zdravotnicví: 

- Dodržování zásad osobní a provozní hygieny, zejména dezinfekce rukou. 
- Ochrana úst a nosu respirátory. 

Při vchodu do budovy bude žákům měřena teplota, v případě, že žák vykazuje 
příznaky infekčního onemocnění, nebude vpuštěn do dalších prostor školy. 

Žák s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem 
chronického onemocnění (např. alergické onemocnění), musí prokázat, že netrpí 
infekční nemocí (potvrzení od lékaře). 

Podle pokynů MŠMT se budou žáci i zaměstnanci školy před zahájením výuky  
povinně 2x týdně testovat neinvazivními anitigenními testy na přítomnost viru 
SARS-CoV-2. 

Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále 
zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Pokud se žák neúčastní prezenční výuky 
z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při 
této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob 
vzdělávání. 

K testování se může žák nebo zaměstnanec dostavit pouze tehdy, pokud nemá 
příznaky infekčního virového onemocnění. 

Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo 
negativní antigenní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém 
místě, které nejsou starší 48 hodin. 

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 
izolaci a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním 
výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba doložit potvrzením od lékaře nebo zprávou 
z laboratoře. Pokud ji škole nedoloží, účastní se testování podle harmonogramu 
školy. 

Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát o provedeném 
očkování a od aplikace 2. dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní, nebo od 
aplikace očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 
dní. 

Testování bude probíhat 2x týdně s odstupem minimálně 2 a maximálně 3 dnů 
školního týdne. Provádí se vždy bezprostředně po příchodu do školy vždy 1. 
vyučovací den v týdnu. 

Testování se netýká žáků navštěvujících školu za účelem individuální konzultace. 

Pokud budou žáci před zahájením prezenčního vzdělávání nejprve ubytováni na 
Domově mládeže, pak se preventivní testování provádí v tomto zařízení při jeho 
příchodu. Domov mládeže informuje o výsledku testování žáka školu. 



Domov mládeže bude v provozu od neděle 25. 4. 2021. 

 

Zletilý žák - v případě pozitivního výsledku testu nebo v případě, že vykazuje 
příznaky infekčního virového onemocnění, bez zbytečného odkladu opustí 
školu.  

Nezletilý žák – v případě pozitivního výsledku testu nebo v případě, že vykazuje 
příznaky infekčního virového onemocnění, je poslán do izolační místnosti, kde 
čeká na svého zákonného zástupce. Pokud má souhlas zákonného zástupce 
k samostatnému odchodu, rovnou odchází ze školy. 

 

Školní jídelna bude v provozu, v případě zájmu o obědy kontaktujte vedoucí školní 
jídelny, paní Soviarovou, nejpozději v pátek 23. 4. do 12 hodin. 

 

Kantýna v OV bude v provozu od 10. 5. 2021. 


