
Informace k zahájení školního roku 2021/2022 pro žáky/studenty a vyučující v souvislousti s Covid-19 

 
Pravidla BOZ , která je nutno dodržovat 
 
1. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.  
2. V případě, že se vyskytnout příznaky infekčního onemocnění v průběhu přítomnosti 

žáka/studenta ve škole, žák/student si neprodleně nasadí ochranu dýchacích cest a je 
umístěn do izolační místnosti. Škola informuje zákonného zástupce, že si musí žáka 
neprodleně vyzvednout ze školy (v případě souhlasu s odchodem a zletilý žák opustí 
v nejkratším možném čase budovu školy). Je nutné vždy informovat zákonného 
zástupce, zletilého žáka/studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického 
lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 
Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní 
pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy. 

3. Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021 – každá osoba je povinna při 
vstupu do budovy školy a ve společných prostorách nosit respirátor.  
Výjimky z povinnosti nosit respirátor jsou: pokud jsou žáci/studenti usazeni, při 
konzumaci potravin a nápojů, osoby v době cvičení. Další výjimkou jsou osoby, které 
nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazený respirátor a jsou schopny tuto 
skutečnost prokázat lékařským potvrzením – tyto osoby jsou však povinny mít nasazení 
jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který je v lékařském potvrzení specifikován. 

4. Třídní učitel/učitel vedoucí skupiny (i ostatní vyučující) provádí opakovanou edukaci o 
zásadách správné respirační hygieny (kašlat, kýchat je nutné do kapesníku na jedno 
použití a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce. Upozornit na správný způsob 
mytí rukou a na situace, kdy je nutné si ruce umýt event., dezinfikovat. 

5. Zajistit řádné větrání učeben, učebny větrat opakovaně, krátkodobě a intenzivně během 
vyučovací hodiny i o přestávce. Bylo by vhodné, kdyby třídní učitel stanovil službu „na 
větrání“. 

6. Vyučující v odborných učebnách (kde dochází ke střídání tříd) zajistí dezinfekci 
pomůcek po výuce. Vyučující IKT zajistí dezinfekci klávesnic, myší, stolků v učebnách 
404, 202 a 344. 

7. Je nutné omezit hromadné školní akce. 
8. Výuku TEV v maximální možné míře (v závislosti na počasí) přenést na venkovní 

sportoviště. 
9. V případě, že žák neabsolvuje preventivní testování a nevztahuje se na něj výjimka 

z testování (prodělaná nemoc, očkování), bude mít povinnost nosit respirátor po 
celou dobu pobytu ve škole a dále se na něj vztahují další  režimová opatření (viz. 
Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke 
Covid-19 - Provoz a testování, MŠMT, 17. srpna 2021 – str. 12 - 13). 

10. V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a 
nevztahuje se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit 
respirátor či roušku, škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva 
zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání. Žák není automaticky 
omluven ze vzdělávání, je nutné, aby se omluvil dle pravidel pro omlouvání absence dle 
Školního řádu (jako v jiných případech absence). Škola nemá povinnost nepřítomným 
žákům z důvodu odmítnutí testování, tak nošení respirátoru, poskytovat vzdělávání 
distančním způsobem. žákům je poskytována studijní podpora na dálku, např. formou 
zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období. 

 
 
 



Informace k testování: 

1. Preventivné testování žáků proběhne s frekvencí 3x po sobě (1. 9., 6. 9. a 9. 9.). 
Testování probíhá bezprostředně po příchodu do školy.  

2. Pravidla pro preventivní testování platí do 10. 9. 2021. Pak očekáváme další informace. 
3. Platí zásady pro testování - viz. interní školní dokumenty vydané v dubnu 2021 

(Informace pro žáky/studenty k testování, Informace pro vyučující k testování), které jsou 
též na webových stránkách školy a na interním disku T. 

4. Osoby podílející se na testování musí používat ochranný prostředek dýchacích cest – 
respirátor. Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu nasazené 
respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr. Dohlížející 
osoby mají jednorázové rukavice. 

5. Zápis testování na TEAMS - ing. Mertl doplní 1. ročníky - opět bude tištěná verze v TK a 
elektronický záznam do TEAMS.  

6. Mgr. Eliáš připraví TU 1 . roč. seznamy s povinnými kontakty pro případné odeslání na 
KHS. Ostatní TU 2. - 4. roč. všechny údaje zaktualizují. Je nutné mít připravené 
předem. 

7. Na KHS se nyní odesílá nejen seznam žáků, kteří byli s Cov+ v kontaktu, ale i jméno 
Cov+ žáka. 

8. Na ÚZIS bude zadávat údaje M. Píšová, Mgr. Jančová zajistí pomoc pro překlenovací 
období. 

9. Třídní učitel si zajistí od zákonných zástupců potvrzení, že žák smí v případě pozitivity 
sám odejít ze školy, z praxe. V případě, že se vyskytne případ, že zákonní zástupci 
nebudou souhlasit, prosíme o nahlášení na vedení školy. 

10. V případě, že bude ve třídě žák, který odmítne testování (a nesplňuje výjimky 
z testování), žádáme třídní učitele, aby tuto skutečnost nahlásili na vedení školy.  

Organizace testování: 

 1. 9. testují TU, 6. a 9. testují vyučující, kteří zahajují vyučování - pozor, může to být 
jiné pro každou skupinu. Žáci, kteří přijdou později nebo v den testování chybí - testuje 
pí Šimicová v knihovně - TU poučí žáky. Musí to být opravdu výjimky!!! 

Důsledky testování a povinnosti pro žáky, zákonné zástupce a 
studenty: 
 
V  případě, že bude pozit žák 1. a 6. 9. nemá to důsledky pro třídu (nebyli 2 dny před v 
kontaktu) 
Postup: 

 Pozit. žák je oddělen od ostatních žáků, odchází domů (případně je umístěn do 
izolační místnosti), Než odejde domů musí TU žákovi vytisknout potvrzení o 
pozitivním výsledku testování - je na disku T – SZŠ – testy žáků na Covid + poučit 
žáka (zákonného zástupce)/studenta, že musí TELEFONICKY kontaktovat prak. 
lékaře - ten vystaví žádanku na PCR test + připomenout, že musí rodiče/žák 
neprodleně nahlásit TU výsledek PCR testu.  

 Do školy se pozitivně testovaný žák preventivním antigenním testem může vrátit 
k prezenční výuce po předložení negativního výsledku konfirmačního RT- PCR testu 
nebo po skončení povinné izolace – potvrzení o ukončení izolace vydává praktický 
lékař. 

V případě, že bude pozit. žák 9. 9. má to důsledky pro třídu/studijní skupinu.  
Postup:  

 Pozit. žák je oddělen od ostatních žáků, odchází domů (případně je umístěn do 
izolační místnosti). Než odejde domů musí TU žákovi vytisknout potvrzení o 



pozitivním výsledku testování - je na disku T – SZŠ . testy žáků na Covid + poučit 
žáka (zákonného zástupce)/studenta, že musí TELEFONICKY kontaktovat prak. 
lékaře - ten vystaví žádanku na PCR test + připomenout, že musí zákonný 
zástupce/žák/student neprodleně nahlásit TU výsledek PCR testu do školy – 
třídnímu učiteli či sekretariát vedení školy 378 015 224.  

 Třída odchází domů. 

 Čeká se na výsledek konfirmačního PCR testu pozitivně testovaného žáka, v případě 
pozit. výsledku se na KHS odesílají kontakty žáků/studentů ve třídě (těch, kterých se 

budou týkat karanténní opatření, tzn. plně očkovaní a ti v ochranné 180 denní lhůtě 
po prodělání onemocnění tam uvedeni nebudou) a jméno pozit. žáka 

 Do školy se pozitivně testovaný žák preventivním antigenním testem může vrátit 
k prezenční výuce po předložení negativního výsledku konfirmačního RT- PCR testu 
nebo po skončení povinné izolace – potvrzení o ukončení izolace vydává praktický 
lékař. 

 
Postup testování: 

 o zásadách testování informuje zaměstnance Mgr. Jiřina Uhrová na poradě dne 
30. 8. 2021. 

 Informace k testování jsou na str. 15 – 19 viz. Soubor doporučení pro školy a 
školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19 - Provoz a 
testování, MŠMT, 17. srpna 2021. 

 Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu nasazené respirátory, 
vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr. 

 Dohlížející osoby mají jednorázové rukavice. 

 

 
Testování 3. a 4. ročníků PKS a LAA 
Na žáky, kteří realizují praxi ve zdravotnických zařízeních, se vztahují pravidla testování 
těchto zařízení. Podrobné informace o organizaci testování předají vedoucí oborů Mgr. 
Jančová (a garanti tříd)  a RNDr. Drechslerová.  
Informace FN Plzeň pro žáky, kteří vykonávají praktickou výuku ve FN plzeň, jsou umístěny 
na webu školy. 

  
 

Povinnost hlášení pozitivního výsledku testu do školy - pro žáky, 

zákonné zástupce, studenty 

Pokud má žák/student pozitivní výsledek (platí pro školní testování nebo kdykoli je 

žák/student testován i mimo školní testování): 

a) RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-Cov-2 nebo 

b) Rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-Cov-2 a má 

příznaky onemocnění Covid-19 

a byl 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení osobně přítomen ve škole (či 

na praxi), je zákonný zástupce žáka, zletilý žák a student povinen nahlásit škole (třídnímu 

učiteli či na sekretariát vedení školy 378 015 224) tento pozitivní výsledek testu. Za 

okamžik provedení testu se považuje v případě RT-PCR testu okamžik odběru vzorku, a 

jde-li o konfirmační RT-PCR test prováděný na základě pozitivního výsledku rychlého 

antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (včetně preventivního 

antigenního testu), pak okamžik provedení antigenního testu. 



Povinnost hlášení pozitivního výsledku testu do školy – pro 

pedagogické pracovníky 

Pokud má pedagogický pracovník  pozitivní výsledek: 

a) RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-Cov-2 nebo 

b) Rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-Cov-2 a má 

příznaky onemocnění Covid-19 

a  2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení osobně poskytoval vzdělávání 

žákům/studentům v dané třídě, je povinen nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu. 

Za okamžik provedení testu se považuje v případě RT-PCR testu okamžik odběru 

vzorku, a jde-li o konfirmační RT-PCR test prováděný na základě pozitivního výsledku 

rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (včetně 

preventivního antigenního testu), pak okamžik provedení antigenního testu. 

 

V Plzni 26. 8. 2021                                                               PhDr. Ivana Křížová 

                                                                                        ředitelka školy, v. r. 


