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Směrnice ředitele školy č. 9/2021  
 

Školení k provozu škol a školských zařízení  ve školním roce 2021/2022 

vzhledem ke Covid-19 - pro žáky 

 

Zpracováno dle manuálu Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 

2021/2022 vzhledem ke Covid-19 provoz a testování, Mimořádného opatření MZd a 

Informací pro školy a školská nařízení Režim návratu ze zahraničí. 

Kontakty na koronalinku: +420771139410, +420771139398,  koronavirus@msmt.cz, 

www. koronavirus.edu.cz   

 

DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD OSOBNÍ A RESPIRAČNÍ HYGIENY 

 

 Žáci jsou povinni si dezifikovat ruce při vstupu do školy - u všech vstupů do 

budovy školy, v každé učebně a jídelně jsou k dispozici prostředky k dezinfekci 

rukou. Následně dodržují hygienu rukou po celou dobu pobytu. Ruce si myjí vždy 

po použití toalety, před vstupem do jídelny, před konzumací jídla ve třídě či 

kabinetě, a to vždy důkladně (20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem 

v dávkovači). Poté znovu provedou dezinfekci rukou. Pro osušení rukou používají 

výhradně jednorázové ručníky. 

  

 Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Osoby 

s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem 

chronického onemocnění, vč. alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn 

vstup do školy či školského zařízení pouze  v případě, prokáže-li písemné vyjádření 

lékaře o této skutečnosti. 

 

Zletilí žáci infomují svého třídního učitele o změně kontaktu (e-mail, telefon), 

nezletilí žáci kontakty uvedou na zákonné zástupce. 

 Je omezen pohyb cizích osob v prostorách školy a školských zařízení. 

 Všem osobám ve škole je zakázán pohyb bez ochranných prostředků ve 

vnitřních společných prostorách školy a školských zařízení. Z povinnosti nosit 

ochranu dýchacích cest jsou vyjmuty pouze osoby s lékařským potvrzením o tom, 

že nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek 

dýchacích cest.  

 Zákaz se nevztahuje na žáky při vzdělávání, (ve vyučovací hodině), kteří sedí 

v lavici nebo jsou jinak usazeni, při zkoušení (pokud všechny osoby udržují 

rozestup 1,5 m), na tělocvik, zpěv a ubytované žáky při pobytu v pokoji. 
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 Ústa a nos budou zakryty respirátorem či obdobným prostředkem (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), zdravotnická  obličejová maska nebo obdobný 

prostředek naplňující minimálně všechny technické  podmínky a požadavky (pro 

výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření  kapének.  

 Žákům se ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu neposkytují. Vydávají se pouze 

v případě, že žák roušku či respirátor zapomene nebo si vlastní respirátor či roušku 

znehodnotí. 

 Dodržování režimu návratu ze zahraničí - žáci školy informují třídního učitele o 

svých cestách do zahraničí (zpětně do 14 dnů) a po návratu se řídí aktuálně 

platným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR.  

  

ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ (SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ) 

 

1. 9. 2021 v tělocvičně školy dle rozpisu zástupkyň ředitele pro pedagogický 

úsek 

6. 9. 2021 v tělocvičně školy dle rozpisu a v testovací místnosti na 

odloučeném pracovišti Hakenova 

9. 9. 2021 v tělocvičně školy dle rozpisu a v testovací místnosti na 

odloučeném pracovišti Hakenova 

Na základě výsledků získaných z testování bude rozhodnuto o dalším 

postupu,  tedy  o pokračování či ukončení testování v dalších dnech. 

Vstup do školní tělocvičny (testovacího místa) ve dnech testování bude 

umožněn branou k domovu mládeže (nikoliv hlavním vchodem). V tělocvičně jsou  

připravena místa k sezení, lavice, testovací sady, hodiny pro měření času a 

desinfekce. Je nutné dodržovat rozestup osob alespoň 1,5 m. Dohlížející 

pedagogičtí pracovníci (viz týdenní plán) budou mít k dispozici seznamy 

testovaných osob, budou mít nasazený respirátor a jednorázové rukavice. 

Dohlížející osoby seznámí testované žáky se způsobem provedení testu a 

zaznamenávají výsledky testování do seznamu.  

Žáci si mohou přinést vlastní antigenní testy, tyto však musí být schváleny 

MZd. 

Povinnost testování nemají žáci s potvrzením o dokončeném očkování (14 

dní po ukončení očkování), s negativním PCR testem (ne starší 7 dnů), s 

negativním Ag testem z odběrového místa (ne starší 72 hodin) nebo lékařsky 

doloženým potvrzením o prodělané nemoci COVID ( ne více než 180 dnů). 

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

dobu přítomnosti ve škole stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor 



nebo roušku - tj. chodby, toalety, jídelna a po celou dobu výuky, dále nesmí cvičit 

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

sprchy, nesmí zpívat, používají vyhrazené hygienické zařízení určené školou či 

školským zařízením pouze pro žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test,  

při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek 

dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu. 

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. 

Pedagogický dozor dbá na dodržování základních hygienických standardů – 

zakrytí úst a nosu, udržování odstupu, dodržování hygieny rukou a časté větrání.  

Na recepci (vrátnici) jsou pro případ potřeby umístěny  respirátory, 

jednorázové rukavice, ochranný oblek a 2 ks bezdotykového digitálního teploměru. 

 

VE TŘÍDÁCH A UČEBNÁCH OBORNÉHO VÝCVIKU 

 

Neprodleně po vstupu do třídy a učebny (či bezprostředně před 

vstupem do tělocvičny) si každý žák umyje ruce vodou a mýdlem 20-30 sekund a 

poté použije antivirucidní přípravek. K osušení rukou žáci použijí jednorázové 

papírové ručníky. 

 

Pedagog dbá na dodržování základních hygienických standardů – 

udržování odstupu, dodržování hygieny rukou a časté větrání. Třídu vyvětrá učitel 

vždy po skončení vyučování po dobu alespoň 5 minut a minimálně jedenkrát 

otevře okno na dobu 5 minut v průběhu vyučování. 

 

K přesunu žáků do přidělěných učeben dochází až po zvonění na 

vyučovací hodinu. 

 

Pedagog během vyučovací hodiny věnuje pozornost možným příznakům 

infekčního onemocnění u žáků. Při podezření na infekční onemocnění 

bezprostředně po zjištění podezření zletilého žáka žák v co nejkratší době odchází 

ze školy domů. Při podezření u nezletilého žáka odvede tohoto žáka, s bezpečným 

odstupem 1,5 m,  do izolační místnosti č. 129, tuto skutečnost oznámí na 

sekretariát a sekretariát bude  kontaktovat zákonného zástupce žáka, aby si žáka 

neprodleně vyzvedl. Po dobu izolace bude dotyčnému k dispozici vyznačená 

toaleta u školní jídelny. V izolaci pobývá osoba až do doby odchodu ze školy – 

převzetí. Při jakémkoliv kontaktu s touto osobou bude osoba pečující vybavena 

respirátorem, jednorázovými rukavicemi. 

 

Každý žák, který u sebe začne pociťovat příznaky infekčního onemocnění, 

o této skutečnosti neprodleně bude informovat učitele. 

 



NA CHODBÁCH A TOALETÁCH  

 

Všichni jsou povinni po použití toalety důkladně si umýt ruce tekoucí 

vodou a tekutým mýdlem ( po dobu 20 – 30 sekund) a poté použít antivirucidní 

přípravek na ruce. K osušení rukou použijí výhradně jednorázové papírové 

ručníky.  

 

Každý žák, který u sebe začne pociťovat příznaky infekčního onemocnění 

během přestávky, o této skutečnosti bude neprodleně informovat pedagogický 

dohled na chodbě  nebo třídního učitele. 

 

VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ 

 

Výdej obědů ve školní jídelně:  

 cizí strávníci 11:00 – 12:20 stravování ve školní jídelně nebo 

výdej do jednorázových obalů   

 žáci a zaměstnanci školy 12:25 – 15:00. 

V době mezi 12:00 a 12:25 bude proveden úklid ve školní jídelně.  

Bezprostředně před vstupem  do školní jídelny si každý žák důkladně 

umyje ruce vodou a tekutým mýdlem 20 – 30 sekund a poté použije antivirucidní 

přípravek na ruce. 

Nemocné osoby nebo osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou 

do školní jídelny vstoupit. Vyzvedávat obědy nemohou osoby v izolaci nebo s 

nařízenou karanténou.  

Je zákaz všem osobám vnášet vlastní nádoby do školní jídelny.  

Návštěvu školní jídelny je třeba omezit na nezbytně nutnou dobu.  

V prostoru jídelny nesmí být více strávníků, než je míst ke stravování.  

Není umožněn samoobslužný výdej jídla, pití, příborů, podnosů.  

U každého stolu sedí max. 4 strávníci. Žáci a zaměstnanci, kteří nebyli 

testovaní a nevztahuje se na ně výjimka z testování, budou usazeni tak, aby měli 

mezi další osobou rozestup nejméně 1,5m (budou sedět sami u stolu).   

 

Po dobu konzumace oběda neplatí povinnost zakrytí úst a nosu. 

 

Určený pedagogický dozor v jídelně dohlíží na dodržování pořádku a 

dodržování hygienických opatření v době výdeje obědů (rozestupy, dodržování 

časového harmonogramu příchodu, počtu osob v jídelně) od 12:25 do 14:30 hod.  

 

Každý žák, který u sebe začne pociťovat příznaky infekčního onemocnění 

během konzumace oběda o této skutečnosti bude neprodleně informovat 



pedagogický dohled. Dohled upozorní žáka na povinnost neprodleného 

kontaktování praktického lékaře. 

 

Do odvolání se bude připravovat 1 obědové menu. 

 

PŘI ODBORNÉM VÝCVIKU NA ODLOUČENÉM PRACOVIŠTI HAKENOVA  

 

Osoby s příznaky infekčního onemocnění, nemocné osoby, osoby v 

karanténě či izolaci nemohou do školského zařízení vstoupit. 

Doba návštěv zákonných zástupců žáků a hostů je omezena na nezbytně 

nutnou dobu a pouze na nutné aktivity. 

Pedagog dbá na dodržování základních hygienických standardů – zakrytí 

úst a nosu ve společných prostorách, dodržování hygieny rukou a časté větrání. 

 

Při podezření na infekční onemocnění bezprostředně po zjištění podezření 

zletilého žáka, žák v co nejkratší době odchází ze školy domů. Při podezření u 

nezletilého žáka odvede tohoto žáka, s bezpečným odstupem min 1,5 m,  do 

izolační místnosti, tuto skutečnost oznámí na sekretariát a sekretariát bude  

kontaktovat zákonného zástupce žáka (nedohnou-li se, že žáka bude kontaktovat 

přímo učitel OV, který je přítomen na odloučeném pracovišti Hakenova), aby si 

žáka neprodleně vyzvedl. V izolaci pobývá osoba až do doby odchodu ze školního 

zařízení - převzetí. Při jakémkoliv kontaktu s touto osobou bude osoba pečující 

vybavena respirátorem, jednorázovými rukavicemi. 

 

Každý žák, který u sebe začne pociťovat příznaky infekčního onemocnění 

během přestávky, o této skutečnosti bude neprodleně informovat pedagogický 

dozor na chodbě  nebo třídního učitele. Tento bude postupovat dle pokynu Při 

podezření. 

 

Každý s podezřením na infekční onemocnění je povinen bezodkladně 

kontaktovat svého praktického lékaře. 

 

Žákovi popřípadě zaměstnanci školy s přetrvávajícími příznaky infekčního 

onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, vč. alergického 

onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy či školského zařízení 

pouze  v případě, prokáže-li písemné vyjádření lékaře o této skutečnosti. 

 

Výdej obědů se řídí hygienickými pokyny výdeje ve školní jídelně pro 

zaměstnance a žáky školy. 

 

PROVOZ AUTOŠKOLY 



Osoby s příznaky infekčního onemocnění, nemocné osoby, osoby v 

karanténě či izolaci se nemohou výuky a výcviku autoškoly zúčastnit. 

Před každou jízdou s novým žákem vždy učitel OV provede dezinfekci 

volantu, palubní desky, řadící páky a případně dalších dotykových ploch. 

Žák i učitel mají po celou dobu výcviku v automobilu nasazeny 

respirátory.  

Při podezření na infekční onemocnění bezprostředně po zjištění podezření 

zletilého žáka, žák v co nejkratší době odchází ze školy domů. Při podezření u 

nezletilého žáka odveze a odvede učitel OV tohoto žáka do izolační místnosti (č. 

129), tuto skutečnost oznámí na sekretariát a sekretariát bude  kontaktovat 

zákonného zástupce žáka, aby si žáka neprodleně vyzvedl. V izolaci pobývá 

osoba až do doby odchodu ze školy - převzetí. Při jakémkoliv kontaktu s touto 

osobou bude osoba pečující vybavena respirátorem, jednorázovými rukavicemi 

Pedagogický dozor či třídní učitel upozorní žáka na povinnost 

neprodleného kontaktování praktického lékaře. 

 

DOMOV MLÁDEŽE 

 

Osobní přítomnost žáka v ubytovacím zařízení není podmíněna předložením    

negativního testu/ukončeným očkováním/prodělanou nemocí. Všichni žáci jsou 

povinni nosit ve společných prostorech respirátor nebo roušku, výjimka je  

stanovena pro pobyt na pokojích. 

 

Osoby s příznaky infekčního onemocnění, nemocné osoby, osoby v karanténě 

či izolaci nemohou do budovy domova mládeže vstoupit.Vychovateka DM, či dozor    

dbá na dodržování základních hygienických standardů – zakrytí úst a nosu  

respirátorem ve společných prostorách, dodržování hygieny rukou a časté větrání. 

 

Při podezření na infekční onemocnění bezprostředně po zjištění podezření 

zletilého žáka, žák v co nejkratší době odchází z domova mládeže domů. Při 

podezření u nezletilého žáka odvede tohoto žáka, s bezpečným odstupem min 1,5 

m, do izolační místnosti a bude  kontaktovat zákonného zástupce žáka, aby si žáka 

neprodleně vyzvedl. V izolaci pobývá osoba až do doby odchodu ze školy 

(odloučeného pracoviště) - převzetí. Při jakémkoliv kontaktu s touto osobou bude 

osoba pečující vybavena respirátorem, jednorázovými rukavicemi. 

 

Každý žák, který u sebe začne pociťovat příznaky infekčního onemocnění 

během přestávky, o této skutečnosti bude neprodleně informovat pedagogický 

dozor na chodbě  nebo třídního učitele. Tento bude postupovat dle pokynu Při 

podezření. 

 



Každý s podezřením na infekční onemocnění je povinen bezodkladně 

kontaktovat svého praktického lékaře. 

 

Žákovi popřípadě zaměstnanci školy s přetrvávajícími příznaky infekčního 

onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, vč. alergického 

onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do domova mládeže pouze  

v případě, prokáže-li písemné vyjádření lékaře o této skutečnosti. 

 

 

 

 

Účinnost směrnice 1. 9. 2021 

 

Ve Znojmě dne 27. 8. 2021 vypracovala PaedDr. Helena Klepetková – zástupkyně 

ředitele pro pedagogický úsek  

 

 

 

 

 

 

……………………. 

Ing. Josef Brouček  

   ředitel školy 

 


