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COVID19 KORONAVIRUS 

 

Opatření platná od 1.9.2021 
v návaznosti na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, platné od 31.8.2021, a soubor doporučení MŠMT 

ze dne 17.8.2021 

 

 

 
1. Stále platí zvýšené hygienické zásady: 

 Nošení roušek (do 15 let věku) nebo respirátorů (nad 15 let věku) ve vnitřních prostorách mimo tříd 

(nevztahuje se na osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou 

nebo se závažnou alternací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav 

neumožňují dodržování povinnosti nosit ochranný prostředek. Dále osoby, které nemohou mít ze 

závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor (na základě potvrzení lékaře). Toto opatření platí i 

pro společné vnitřní prostory dětského domova. 

 Dezinfekce rukou,  dezinfekce vnitřních prostor a pravidelné větrání. 

 Taktéž doporučuji udržovat odstup od ostatních, sociální kontakty omezit na minimum. 

 Návštěvy třetích osob v našem školském zařízení omezit na minimum za dodržení hygienických 

opatření – ochrana dýchacích cest, dezinfekce. 

 Dezinfekce na ruce bude ve všech třídách, rodinných skupinách na DD, taktéž u vchodu do školského 

zařízení, v kancelářích, sborovnách učitelů a vychovatelů a u vchodu do zahradnictví. 

 V jídelně dodržujeme tyto zásady: 

- důraz na mytí (případně dezinfekci) rukou před odebíráním stravy, 

- neumožnit samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků, 

- taktéž výdej stravy do jídlonosičů se z epidemiologického hlediska provádí jen u výdejního 

okýnka, 

- personál kuchyně má při vydávání pokrmů nasazeny ochranné prostředky dýchacích cest, 

- strávníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou strávníků sedících 

u jednoho stolu, u jednoho stolu sedí nejvýše 4 strávníci. 

 

2. Testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení, s účinností od 1.9.2021. Tímto opatřením 

se oproti současnosti mění následující: 

a) Preventivní antigenní test se ve školách provede 1.září a dále se testuje v termínech 6.září a 9.září 

2021. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo 

student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. 
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b) 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. 

c) Toto se týká i povinného testování zaměstnanců ve školách. Sjednocuje se tedy frekvence 

testování zaměstnanců, kteří přicházejí do kontaktu s dětmi, žáky nebo studenty, s ostatními 

zaměstnanci škol a školských zařízení přítomnými na pracovišti. 

d)  V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob do 

izolační místnosti. U nezletilého dítěte nebo žáka se neprodleně informuje zákonný zástupce. 

Dále se pozitivně testovaní i škola či školské zařízení řídí pokyny ošetřujícího lékaře a místně 

příslušné hygienické stanice. 

e)  Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky 

zúčastnit, ale za podmínek nastavených Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví – 

použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení.  

f)  Uvedená opatření ohledně testování budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.  

g)  Po skončení screeningového testování bude další testování pokračovat pouze na lokální úrovni 

v návaznosti na aktuální vývoj místní epidemiologické situace. 

 

 
 

 

TOTO OPATŘENÍ PLATÍ OD 1.ZÁŘÍ DO ODVOLÁNÍ, DALŠÍ DLE VYHODNOCENÍ 

EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE. PROTO SLEDUJTE NAŠE WWW.STRÁNKY A DÁLE 

POKYNY UČITELŮ NA TŘÍDNÍCH E-MAILECH. 
 

http://www.stránky/

