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INFORMACE PRO ŽÁKY A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE – OTEVŘENÍ SPECIÁLNÍCH ŠKOL  
A REŽIMOVÝCH OPATŘENÍ OD 12. 4. 2021 – VZHLEDEM KE COVID-19 

 

Na základě rozhodnutí MŠMT a MZ ze dne 6. dubna 2021 jsou speciální školy  

od pondělí 12. 4. 2021 otevřeny – základní škola včetně školní družiny,  

                                                               střední škola – Praktická škola jednoletá, Praktická škola dvouletá. 

 

Prezenční výuka bude probíhat za dodržení následujících opatření: 

o povinnost testování dvakrát týdně neinvazními antigenními testy (SINGCLEAN z přední části 

nosu), a to vždy v pondělí a ve čtvrtek před zahájením výuky nebo po příchodu do ranní družiny 

výhradně ve škole, 

o pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, bude otestován v první den 

jeho přítomnosti, dále pokračuje v rozvrhu testování s ostatními 

o pokud 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 

o testy mají povahu tzv. samotestů, to znamená, že si test provádí sám žák, pod dohledem 

zaměstnance školy pověřeného k tomuto ředitelkou školy 

o v případě testování mladších žáků nebo v individuálních případech, kdy si testovaný není 

schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný 

zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo musí být pověřena zákonným zástupcem  

a zároveň s touto asistencí souhlasit) 

o žák se ve škole nemusí testovat pokud: 

- prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba 

izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví  

a od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem neuplynulo více než 90 dní – 

tuto skutečnost musí žák prokazatelně doložit – potvrzení od lékaře, zpráva 

z laboratoře, lékařská zpráva 

- má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-

CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší  

48 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle 

aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví 

k provádění testů 

o pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude 

absenci evidovat jako omluvenou 

o k testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového 

onemocnění 

o nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 

(zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), 

nesmí do školy vstoupit  



 

 

 

o dodržování hygienických opatření – ochrana dýchacích cest  

žáci: škola doporučuje respirátory FFP2 nebo chirurgické roušky (výjimky dle zdravotního stavu 

dítěte) 

zaměstnanci: povinné respirátory FFP2 

o organizace provozu školy bude zajištěna tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých 

tříd a současně byla zachována homogenita tříd 

 

Školní stravování  

Pro žáky a zaměstnance školní budovy ul. Pionýrů 2352 je školní stravování zajištěno ve školní jídelně 

SŠ řemesel. 

Pro žáky a zaměstnance školní budovy 28. října 1884 je školní stravování zajištěno ve školní jídelně  

SPŠ, OA a JŠ. 

o bude probíhat za dodržení pravidel pro neveřejné provozovny stravovacích služeb 

o rozestupy mezi žáky z různých tříd 

o organizačních opatření při čekání na výdej stravy, výdeji stravy a její konzumaci tak, aby 

nedocházelo k prolínání žáků z různých tříd 

 

Školní družina 

Provoz bude umožněn (ranní i odpolední) při dodržení homogenity skupin stejné jako ve třídě. 

Žáci docházející do ranní družiny budou testování po příchodu do ranní družiny. 

 

 

Vážení rodiče, žáci a zaměstnanci školy děkujeme Vám za spolupráci se školou v období distanční výuky 

a přejeme nám všem zdárné zvládnutí nynější situace. 

 

 

 

PaedDr. Ilja Maloušková  

ředitelka školy 
 

 

 

MŠMT vydalo letáky: 

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf 

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf 

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole 
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