
 

 

 

Bezpečnostní pokyny pro pohyb žáků ve škole a testování od 3. 5. 2021  
 

I. Obecné bezpečnostní pokyny 

1. Ihned po vstupu do budovy školy si všichni vydezinfikují ruce. 

2. Dezinfekci rukou je nutné použít také: 

• při návratu do třídy, 

• po použití toalet, 

• před použitím tiskárny, kávovaru nebo jídelního automatu, 

• před vstupem do jídelny. 

3. Nikdo s příznaky infekčního onemocnění, které by mohly odpovídat známým 

příznakům COVID-19 nesmí do budovy školy vstoupit. Příznaky jsou: 

• zvýšená tělesná teplota,  

• suchý kašel, 

• dušnost, 

• zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem),  

• ztráta chuti a čichu, 

• bolest v krku, 

• bolest svalů a kloubů, 

• rýma / ucpaný nos, 

• bolest hlavy. 

4. Všichni mají povinnost nosit respirátory (třídy FFP2 nebo KN 95) po celou dobu 

pobytu v budově školy s výjimkou času konzumace jídla a nápojů. 

5.  Žákům se zakazuje pouštět cizí osoby do budovy školy (viz Školní řád). Návštěvy se 

vždy hlásí na sekretariátu. 

6. V případě podezření na infekční onemocnění (viz bod 3) se žák okamžitě nahlásí na 

sekretariátu školy. Kontaktní osobou je sekretářka školy, paní Martina Nagyová. Žák 

je povinen dodržovat pokyny paní sekretářky až do opuštění budovy školy. 

Nezletilého žáka musí vždy vyzvednout zákonný zástupce, pokud tento neudělil 

souhlas zákonného zástupce se samostatným opuštěním školy / pracoviště odborného 

výcviku a praktických cvičení.  

7. Pokud žák z výše uvedených důvodů opustil budovu školy, ihned kontaktuje svého 

praktického lékaře (u nezletilého žáka jeho zákonný zástupce). Žáku je umožněna 

opětovná přítomnost na vzdělávání v případě, že doloží negativní výsledek RT-PRC 

testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. 

8. Je nutné časté větrání tříd 5 minut před každou hodinou a uprostřed každé hodiny 

(minimálně každých 30 minut). Žáci s tím budou počítat i v případě chladnějšího 

počasí a vybaví se teplým oblečením (v každé třídě jsou věšáky na případné odložení 

svršků). 

9. Při výuce v konkrétních třídách a skupinách bude po celou dobu stálý zasedací 

pořádek – žáci si nebudou měnit místa (při nedodržování pokynu bude uděleno 

kázeňské opatření v souladu se Školním řádem). Změnu zasedacího pořádku může 

učinit pouze učitel z důvodu jiné organizace výuky. 



10. V jídelně si budou žáci sedat, pokud možno, ve skupinkách tak, jak přišli z výuky a 

nebudou zasahovat do rozmístění židlí u stolů. 

 

II. Testování žáků školy 

 

1. Testování žáků antigenními testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 bude 

probíhat 1 x týdně, vždy první den přítomnosti ve škole v daném týdnu.  

2. Testují se vždy celé skupiny v předem stanovený den, který žákům sdělí třídní učitel.  

3. Testovat se nemusí osoba, která doloží potvrzení o:  

• pozitivním testu RT-PCR ze zdravotnického zařízení ne starším než 90 dní, 

• negativním testu AG nebo RT-PCR testu z jiného testovacího místo ne starším než 

48 hodin, 

• ukončeném očkování, od kterého uplynulo více než 14 dní a očkovaná osoba 

nejeví příznaky onemocnění COVID-19.  

4. V den, který je stanoven jako testovací, se žák dostaví do testovací místnosti 

nejpozději 15 minut před započetím vyučovací hodiny, kde se pod dozorem 

vyučujícího otestuje.  

5. Žáku, který se nedostaví na testování ve stanovený čas, nebude umožněno (vzhledem 

k časové náročnosti testu) se testovat se zbytkem skupiny a nemůže pokračovat do 

výuky. 

6. Žák s negativním testem se může přesunout do učebny, kde bude probíhat výuka, žák 

s pozitivním testem postupuje dle bodu I. 6. a I. 7.1 V případě neprůkazného testu žák 

odchází do sekretariátu školy, kde pověřená osoba zajistí provedení nového testu.  

7. Žák, který chyběl v testovací den či přichází později do výuky (ze závažných důvodů), 

se neprodleně po příchodu do budovy školy dostaví do sekretariátu, kde pověřený 

pracovník zajistí jeho testování.    

8. Žáku, který nebyl testován, nemůže být umožněna účast na výuce.  

9. Potvrzení o výsledku testování v případě potřeby pro jinou vzdělávací instituci či 

domovy mládeže vydává sekretariát školy. 

 

 

 

 

Ing. Bc. Markéta Šlechtová, MPA 

Ředitelka školy 

 

                                                           
1 Více v Mimořádném opatření č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021 


