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Změny:
Ředitelka školy vydává Nařízení ředitelky školy v návaznosti na Mimořádné opatření Ministerstva
zdravotnictví ze dne 20. 8. 2021, č. j. MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN a na základě Souboru
doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19 provoz a
testování vydaného MŠMT s účinností od 1. září 2021 následovně:
Ochrana úst a nosu – roušky či respirátory
Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a
ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest,
který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.
Děti, žáci a osoby s příznaky respiračního onemocnění nemohou do školy vstupovat.
V případě chronického onemocnění dítěte, rodič doloží potvrzení od ošetřujícího lékaře, že netrpí
infekční nemocí.
Hygienická pravidla
Ve škole se budou dodržovat veškerá hygienická pravidla stanovená Ministerstvem zdravotnictví pro
školy a školská zařízení a bude postupovat dle pokynů příslušné KHS.
Screeningové testování
Kdy – čtvrtek (2. 9.), pondělí (6. 9.) čtvrtek (9. 9.)
(Testy značka Genrui BioTech)
Testování bude probíhat v budově školy první vyučovací hodinu a bude probíhat tzv. samoodběrem
pod dohledem pověřených pracovníků školy. Pracovník školy testování nesmí provádět. V případě
testování žáků 1. – 3. ročníku je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný
zástupce / zákonným zástupcem písemně pověřená zletilá osoba). Asistující osoba má umožněn
vstup do budovy pouze s nasazeným respirátorem. Testování třetí osobou proběhne ve vestibulu
školy.
Žáci se testují po příchodu do školy. Pokud žák nastoupí k prezenční výuce později než v testovaný
den, bude testován ihned po příchodu do školy.

Testování nepodstupují děti a 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.
Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky
účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
(použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, nesmí cvičit
ve vnitřních prostorech, nesmí zpívat, apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu
trvání screeningového testování.
Konfirmace a návrat:
• Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu
Pokud se v dané třídě vyskytne při testování pozitivní výsledek u žáka, pozitivně testovaný
žák odchází do izolační místnosti, kde čeká na příchod přivolaného zákonného zástupce
(případně při přítomnosti zákonného zástupce u samoodběru odchází s ním). Škola pozitivně
testovanému žákovi vydá potvrzení o tom, že byl pozitivně testován antigenním testem a je
nutné, aby byl co nejrychleji proveden konfirmační test RT-PCR test. Rodič je povinen tuto
skutečnost neprodleně nahlásit škole. Ostatní žáci s negativním výsledkem testu se účastní
prezenční výuky, do vyjádření KHS.
• Žák se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RTPCR nebo po skončení povinné izolace
• Žák, který byl v předcházejících 2 dnech v jedné třídě nebo skupině s žákem nebo
pedagogem, který má pozitivní výsledek, se neumožňuje osobní přítomnost ve škole
• V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG
testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje původně
indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční
výuce bez dalších potřebných kroků.
• V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem,
zákonný zástupce dítěte nebo žáka nebo žák je povinen okamžitě informovat školu o tomto
pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné
krajské hygienické stanici jméno tohoto pozitivně testovaného dítěte nebo žáka a seznam
dětí nebo žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s tímto dítětem nebo
žákem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská
hygienická stanice postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o
nařizování izolace a karantény.
Školní jídelna
Obědy nemohou vyzvedávat žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a
třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě.
Veškeré podrobnější informace viz. dokumenty MŠMT na webových stránkách MŠMT
https://koronavirus.edu.cz/ a také na webových stránkách školy www.zssenohraby.cz
V Senohrabech dne 1. 9. 2021
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