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Opatření k výuce od 26. 4. 2021 
 
 

- pokud žák vykazuje nebo uvádí, že pociťuje kterýkoli z níže uvedených příznaků, zůstává 
doma, resp. musí opustit budovu školy 

o zvýšenou tělesnou teplotu 
o suchý kašel 
o dušnost 
o zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem) 
o ztrátu chuti a čichu 
o bolest v krku 
o bolest svalů a kloubů 
o rýmu / ucpaný nos 
o bolest hlavy 

- při příchodu do školy provede žák samotestování prostřednictvím neinvazivního antigenního 
testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2; testovací sadu mu poskytne škola (v případě 
celotýdenní výuky bude testován 2x - v pondělí a ve středu) 

- odkaz na způsob testování: Singclean - jak na to ve škole | testování.edu.cz 
- testován nebude žák, který předloží  

o potvrzení od lékaře o prodělání nemoci COVID-19 a uplynula u něj doba izolace a od 
prvního pozitivního testu neuplynulo více jak 90 dní 

o nebo potvrzení o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu, který není 
starší 48 hodin a který byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb 

o nebo má vystaven certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a 
od druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní (v případě jednodávkového schématu od 
první dávky uplynulo nejméně 14 dní) 

- v případě pozitivního antigenního testu, škola kontaktuje zákonného zástupce žáka/zletilého 
žáka, vystaví žákovi potvrzení o pozitivním výsledku testu a žák opustí školu (resp. vyčká 
v karanténní místnosti na příjezd rodičů) 

- zákonný zástupce žáka/zletilý žák je povinen informovat o pozitivním výsledku testu 
ošetřujícího lékaře  

- pokud má žák pozitivní výsledek antigenního nebo PCR testu a byl 2 dny před nebo 2 dny po 
provedení testu osobně přítomen ve škole je zákonný zástupce žáka/zletilý žák povinen 
nahlásit škole tento výsledek 

- ve všech vnitřních a vnějších prostorách školy musí mít žák zakrytá ústa a nos ochrannými 
prostředky dle příslušných norem (aktuálně FFP2/KN 95) 

- žáci musí dodržovat rozestupy v délce 2 m, žáci musí dodržovat základní hygienická pravidla, 
během výuky se musí větrat, žáci mají zákaz shromažďovat se ve společných prostorách školy 

- prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, 
ani jinak neprolínají) 

- je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání 
- karanténní místnost je v suterénu školy 

 
Další podrobnější informace naleznete na https://www.msmt.cz 
Další informace viz Leták k testování pro žáky, Leták k testování pro rodiče 
 
V Rožnově p. R., 21. 4. 2021 

Ing. Jaroslav Mandula  
ředitel školy      .   

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

