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Návrat do školy od 1. září do 9. září 2021 

Vážení rodiče, 

řídíme se pokyny MŠMT, preventivním a závazným protiepidemickým 

opatřením, které má usnadnit návrat k prezenční výuce. Děkujeme za pochopení.  

Případné informace jsou dostupné na https://koronavirus.edu.cz/informace-a-faq 

Telefon pro veřejnost: +420 770 158 757 

Pravidla pro návrat do školy: screeningové testování probíhá od 1.9. do 9.9. září 2021 

Další informace budou vycházet z výsledků tohoto testování.  

Termíny testování:  1. ročník – 2., 6. a 9. září 2021 

    2. – 9. ročník – 1., 6. a 9. září 2021 

1. Pro vstup do školy není nutné prohlášení o bezinfekčnosti. 

Kdo se NETESTUJE: § Testování nepodstupují děti a 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 

dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.  

Nutné doložit třídnímu učiteli nebo na sekretariát. 

2. Každá osoba (děti, žáci, studenti, 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. 

http://www.kestud.cz/
https://koronavirus.edu.cz/informace-a-faq
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Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným 

mimořádným opatřením (typicky např. pokud jsou děti a žáci usazeni, při konzumaci potravin 

a nápojů, osoby v době cvičení). 

Pokud dítě nebo 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 a školském zařízení, tzn. ve třídě při 

výuce a ve společných prostorách školy (toto neplatí, pokud děti nebo žáci spadají pod 

výjimky).  

3. Nemoc, karanténu hlaste na sekretariátu nebo třídnímu učiteli 596 511 789 ,  558 847 913, 

+420 731 074 472. 

4. Osoby, žáci s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do školy, škola není 

povinna zjišťovat zdravotní stav. Kontaktujte dětského lékaře. 

5. Návštěvu zákonných zástupců hlaste vždy na sekretariát, netýká se 1. září prvních tříd. 

6. Návrat ze zahraničí: § Podle aktuálně platného ochranné opatření Ministerstva 

zdravotnictví ČR, osoby, které se vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním 

rizikem nákazy a na které se nevztahuje některá ze stanovených výjimek (pro očkované osoby, 

pro osoby s prodělaným onemocněním covid-19 apod.), jsou po vstupu na území ČR povinny 

se nejdříve 5. den, resp. 10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, nejpozději 

však 14. den, podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán 

ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na 

stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci. 

7. § Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se stanoví povinnost pro děti v 

přípravné třídě základní školy a přípravném stupni základní školy speciální a žáky v základní 

škole a žáky denní formy vzdělávání ve střední škole a denní formy vzdělávání konzervatoři 

podrobit se preventivnímu testování. Pokud dítě nebo žák 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 a střední škole, 

školní družině nebo školním klubu pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, 

konkrétně: 

  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 

http://www.kestud.cz/
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(pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. 

FFP2, KN 95); děti a žáci do 15 let věku a žáci základní školy při vzdělávání nebo 

poskytování školských služeb v základní škole, školní družině nebo školním klubu, žáci 

nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia při vzdělávání na gymnáziu 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. 

Ten, kdo neabsolvuje testování a nevztahuje se na něj výjimka (prodělaná nemoc, 

ukončené očkování) 

 nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí 

použít sprchy, 

 nesmí zpívat, 

 používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a 

žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. a), je-li 

organizačně možné ve škole zajistit pro tyto děti a žáky zvláštní hygienické zařízení, 

 při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek 

dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu, 

 nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest při pobytu na pokoji (tj. mimo 

společné prostory) na škole v přírodě nebo obdobné akci pořádané školou, 

 v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních 

osob minimálně 1,5 metru (netýká se dětí a žáků, kteří mají stanovenou výjimku z 

povinného nošení ochrany dýchacích cest). 

 

 Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty (viz bod 2) 

§ Obdobně se pak postupuje v případě, kdy dítě či žák odmítne jak testování, tak nošení 

ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená 

výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku). V takovém případě škola (školské 

zařízení) nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit 

dítěti či žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. 

KDO SE Z ŽÁKŮ OPOZDÍ V DEN TESTOVÁNÍ NEBO NEBYL JEŠTĚ OTESTOVÁN 

(LÉKAŘ, ZASPÁNÍ, JINÉ DŮVODY), TAK: 

1. STUPEŇ – ŽÁK ODCHÁZÍ DO TŘÍDY 

2. STUPEŇ – ŽÁK ODCHÁZÍ NA SEKRETARIÁT 

Mgr. Robert Kaleta, ředitel školy 

http://www.kestud.cz/

