
Organizace vyučování na Základní škole Lednice od 1. 9. 2021 

v souvislosti s výskytem onemocnění covid-19 
 

Škola dle doporučení MZČR a MŠMT má zajištěny desinfekční prostředky s virucidním 

účinkem pro desinfekci rukou, dále čistící a desinfekční úklidové prostředky. Pro případ 

potřeby chirurgické roušky. Je upraven režim stravování ve školní jídelně – způsoby výdeje 

stravy, rozestupy mezi stoly, počty míst k sezení. 

Nejsou stanovena plošná pravidla pro vstup žáků do budovy a pohyb před budovou 

školy. Nejsou od žáků požadována prohlášení o bezinfekčnosti před prvním příchodem do 

školy. 

 

Screeningové testování na školách v záři 2021 
 

Na základě Mimořádného opatření MZČR proběhne v prvních dvou týdnech na škole 

screeningové testování žáků neinvazivním samoodběrovými antigenními testy. 

 
Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po 

sobě, první test se provede 1. září a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.  

 
 Žáci 1. ročníku se 1. 9. 2021 po slavnostním zahájení školní docházky poprvé otestují 

po příchodu do třídy s pomocí přítomných zákonných zástupců. Další dvě screeningová 

testování pak již budou provádět samostatně pod vedením pracovníků školy. V případě, že 

zákonný zástupce projeví zájem o účast na dalších testováních, oznámí to třídní učitelce, 

testování pak proběhne ve stanovený den v prostorách tělocvičny na budově u náměstí. 

 Žáci 2. – 9. ročníku se budou testovat sami. V případě, že zákonný zástupce projeví 

zájem o účast na testováních, oznámí to třídnímu učiteli prostřednictvím EduPage, testování 

pak proběhne ve stanovený den v prostorách tělocvičny na budově u náměstí. 

 
 

Na základě výsledků získaných z testování bude rozhodnuto o dalším postupu. Čtvrtý 

a další test bude proveden v případě, pokud se v rámci testování odhalí lokální ohnisko 

nákazy, tj. pokud bude ve školách v daném okrese vyhodnoceno více jak 25 pozitivních testů 



na 100 000 provedených testů v součtu dvou prvních testů. Testování v tomto případě bude 

pokračovat do konce září s frekvencí 1x týdně.  

 

Po skončení screeningového testování bude další testování pokračovat pouze na 

lokální úrovni v návaznosti na aktuální vývoj místní epidemiologické situace.  

  
Testování nepodstupují 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.  

 

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se stanoví povinnost pro žáky v 

základní škole 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 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 

(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.  

 

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 povinnosti nosit ochranný prostředek, nebo  

 

•  osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor (v 

tomto případě je osoba povinna nosit alespoň zdravotnickou roušku nebo obdobný 

prostředek), s výjimkou případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že 

osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek,  

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

nesmí použít sprchy,  

 

nesmí zpívat,  

 

při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek 

dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu,  

 

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).  

 

Dětem a žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní 

přítomnost na vzdělávání.  



Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence 

zdravotnického personálu.  

 
V případě, že dítě nebo žák se z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou 

dobu stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor nebo roušku. Výjimky jsou uvedeny 

výše.  

 

Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se 

na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém 

příchodu.  

 



Osobní přítomnost dítěte nebo žáka ve školní družině nebo školním klubu lze připustit 

také pouze tehdy, pokud splní stejné podmínky, jaké jsou stanoveny pro osobní přítomnost v 

samotné škole s tou výjimkou, že školní družina nebo školní klub děti a žáky netestují a děti a žáci 

jim tak mohou předložit čestné prohlášení o negativním výsledku testu provedeného ve škole. 

Pokud je školní družina nebo školní se školou jednou právnickou osobou, pak se žádné čestné 

prohlášení nepředkládá, protože školní družina nebo školní klub má informace o tom, zda bylo 

dítě či žák testován nebo zda musí nosit po celou dobu pobytu stanovený prostředek ochrany 

dýchacích cest.  

 
 


