Sdělení o nových opatřeních Ministerstva zdravotnictví ČR,
platných od 1. listopadu 2021
Úvod
Ministerstvo zdravotnictví vydalo sérii opatření, o nichž byly školy informovány 26. 10. 2021,
kterými se musíme řídit od 1. 11. 2021. Z hlediska žáků se tak v podstatě opakuje situace ze
září 2021 – viz. níže - s jedním rozdílem. Ministerstvo školství nebude přispívat na testování
PCR testy, je možné je pouze hradit ze zdravotního pojištění (pro žáky do 18 let dvakrát
měsíčně). Škola za těchto nových podmínek v tak krátkém čase, kdy ještě probíhají podzimní
prázdniny, nedokáže zorganizovat PCR testování jako dříve. Proto nařízené screeningové
testování proběhne 1. 11. 2021 níže uvedeným způsobem.
Screeningové testování
Testování žáků proběhne 1. a 8. listopadu 2021. Žáci budou testováni antigenními
samoodběrovými testy dodanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.


Žáci a studenti si v epoše ve své třídě sami provedou samoodběr dle návodu pod dohledem
pedagogického pracovníka školy.



Na základě výsledku testu budou žáci odesláni do výuky nebo v případě pozitivního
výsledku předáni zákonným zástupcům s potvrzením o pozitivním testu. Zákonný zástupce
následně kontaktuje ošetřujícího lékaře dítěte a ten nařídí další postup.



V případě, že žák není v pondělí ve škole, absolvuje test první den po příchodu do školy
stejným způsobem.



Pokud zákonný zástupce či zletilý žák nesouhlasí s uvedeným atigenním testováním a žák
si přinese vlastní antigenní test, provede si tento test obdobně jako ostatní žáci.



Testování nepodstupují žáci, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně
dokončeném očkování) nebo doloží, že prodělali 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 (ne starší 24 hodin
pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test)..



Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky
účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva
zdravotnictví: Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového
testování – do 14. 11. 2021. Takový žák:
o je povinen nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a
školském zařízení, ve vnitřních prostorech, vždy, tzn. ve třídě při výuce a ve
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společných prostorách školy a ve venkovních prostorech, pokud není možné
dodržet rozestup 1,5 metru,
o nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob
a nesmí použít sprchy,
o nesmí se účastnit společného zpěvu,
o při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný
prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu, a dodržují rozestupy
od ostatních osob minimálně 1,5 metru (netýká se žáků, kteří mají stanovenou
výjimku z povinného nošení ochrany dýchacích cest).
V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se
na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku), mu
škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit osobní
přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. Pokud by škola osobní přítomnost
dítěte nebo žáka, který odmítá nosit respirátor nebo roušku, přestože podle mimořádného
opatření musí, připustila, poruší mimořádné opatření.
V rámci prezenční výuky se všechny předměty vyučují prezenční formou, t.j. za přítomnosti
žáků i vyučujícího ve škole. Prostředky distanční výuky lze v rámci této formy vzdělávání
používat jen k zasílání materiálů či domácích úkolů, případně k individuálním konzultacím se
žáky.
V případě nepřítomnosti žák nebo jeho zákonný zástupce omluví nepřítomnost a sdělí její
důvody. Žák si je pak sám povinen opatřit studijní materiály a nemá nárok na poskytování
distanční výuky.
Opatření obecná
Obecná opatření zůstávají stejná, takže jen pro připomenutí:
Při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech je každá osoba (žáci, studenti,
zaměstnanci, třetí osoby) povinna si zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem dýchacích
cest, který je uveden v opatření Ministerstva zdravotnictví (žáci do 15 let zdravotnickou
obličejovou masku nebo obdobný prostředek – „roušku“, studenti a dospělí respirátor – FFP2
nebo KN 95). Lidé, kteří jsou dle opatření Ministerstva zdravotnictví z povinnosti nosit ochranu
dýchacích cest vyjmuti, doloží zdravotní potvrzení.
Do šaten vstupují žáci průběžně na dobu nezbytně nutnou k převlečení a k přezutí. V prostorách
šaten se zbytečně nezdržují ani neshlukují.
Ve třídách a v odděleních školní družiny žáci při vzdělávání, když sedí v lavici nebo jsou jinak
usazeni, nemusí mít zakryté dýchací cesty.
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