
Směrnice ředitelky školy k provozu školy 
od 12. 4. 2021 

Směrnice vychází z Informací MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 12. dubna 2021. 

Účel směrnice je stanovit pravidla pro organizaci vzdělávání a provoz školy s ohledem na vydaná 
opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví a Krajské 
hygienické stanice. Obsahuje pravidla pro žáky, zaměstnance školy a zákonné zástupce žáků. 

Směrnice vychází z těchto zásad: 

 Snažíme se o co nejobvyklejší provoz školy s vědomím možného rizika, která se snažíme
minimalizovat.

 Nevyvoláváme paniku a nešíříme paniku.
 Dodržujeme základní hygienické zásady.
 Sledujeme svůj zdravotní stav.
 Řídíme se vydanými pokyny.

Pravidla uvedená v této směrnici se uplatní přednostně, pokud by byla odchylná od pravidel 
stanovených dosavadním školním řádem. 

I. Obecné informace k testování

1. Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek testu na přítomnost viru
SARSCoV-2 provedený na odběrovém místě, který není starší 48 hod.

2. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci
minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od
prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně
doložit.

3. Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR
o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací
látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo
nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového
schématu uplynulo nejméně 14 dní.

II. Pravidla určená žákům

1. Od 12.4.2021 se prezenčním způsobem vzdělávají žáci a žákyně prvního stupně rotačním 
způsobem, tzn. jeden týden se třída vzdělává prezenčně ve škole a druhý týden se
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vzdělává doma distančně. V týdnu od 12. 4. 2021 se prezenčně ve škole vzdělávají žáci 4. a 
5. ročníku, v týdnu od 19.4.2021 žáci 1. až 3. ročníku. Ostatní žáci se vzdělávají nadále
distančním způsobem v dosavadním rozsahu.

2. Škola je pro žáky 1. stupně otevřena od 7:40 hod. Školní družina je v provozu od 7:00 do
8:00 a od 11:40 do 17:00 (pouze pro žáky 1. až 4. ročníku, kteří mají v daném týdnu
prezenční výuku a jsou přihlášeni do školní družiny). Ve školní družině jsou žáci
v homogenních skupinách, nemusí mít svou obvyklou vychovatelku.

3. Žáci 9. ročníku mohou využít konzultací, a to ve stanovené době a v počtu nejvýše 6 žáků
na skupinu.

4. Podmínkou účasti na prezenčním vzdělávání nebo konzultaci je absolvování antigenního
testu ve škole s negativním výsledkem s výjimkou uvedenou v části I.

5. Samotestování žáků 1. stupně probíhá podle pokynů pedagogů v pondělí a v čtvrtek ráno,
a to po příchodu žáků do ranní družiny nebo na začátku první vyučovací hodiny dle rozvrhu.

6. Testování žáků 9. ročníku probíhá bezprostředně před zahájením domluvené konzultace.

7. Žáci dodržují zásady hygieny, desinfikují a myjí si ruce po příchodu do školy, po přesunu do
jiné učebny, po použití WC, před jídlem, před vstupem do jídelny.

8. Žáci a žákyně 1. stupně a 9. ročníku mají po celou dobu pobytu ve škole s výjimkou přestávek
na svačinu a oběda chirurgickou rouškou nebo nanorouškou zakryté dýchací cesty.

9. Doporučujeme používat papírové kapesníky, které po použití odhazují do koše.

10. Pokud je to možné, žáci o přestávkách zůstávají ve třídách.

11. Žáci a žákyně 1. stupně a 9. ročníku sledují svůj zdravotní stav a v případě zdravotních potíží
zejména zvýšená teplota, ztráta chuti a čichu, kašel, dušnost, bolest hlavy a únava
neprodleně kontaktují třídní učitelku/třídního učitele.

III. Pravidla určená zákonným zástupcům žáků

1. Škola je pro žáky 1. stupně otevřena od 7:40 hod. Školní družina je v provozu od 7:00 do
8:00 a od 11:40 do 17:00 (pouze pro žáky 1. až 4. ročníku, kteří mají v daném týdnu
prezenční výuku a jsou přihlášeni do školní družiny).

2. Vstup do budovy školy žákovským vchodem je povolen pouze žákům. Pro vstup do budovy
školy používají zákonní zástupci žáků a ostatní návštěvníci školy správní vchod. Ve všech
prostorách školy používají zástupci žáků a ostatní návštěvníci školy respirátor.

3. V případě zdravotních potíží žáka neposílejte žáka do školy a omluvte ho v souladu se
školním řádem.

4. Přizpůsobte prosím oblečení žáka skutečnosti, že třída bude na začátku každé vyučovací
hodiny větrána, bez ohledu na venkovní teplotu.

5. Pokud Vás budeme kontaktovat z důvodů zdravotních obtíží žáka ve škole a žádat Vás o jeho
vyzvednutí, učiňte tak v co nejkratší možné době.

6. V případě onemocnění Covid-19 v domácnosti a nařízené karantény nás informujte.
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7. Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického
onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy
pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

8. Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo
mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením
MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než
poloviny žáků alespoň jedné třídy.

9. Pokud bude u žáka zjištěn pozitivní výsledek testu, bude škola postupovat podle pravidel
v příloze Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách. Upozorňujeme, že
v případě pozitivního testu ve čtvrtek jde celá třída domů a čeká se na potvrzující RT-PCR
test pozitivně testovaného žáka. V tomto případě bude škola telefonicky kontaktovat rodiče
všech žáků ve třídě, aby si je neprodleně vyzvedli.

10. Ve výjimečných případech je možný vstup rodiče žáka 1. až 3. ročníku do školy z důvodů
pomoci při testování svého dítěte. Pro tyto případy je určen vstup do školy přes šatny
tělocvičen, v 7:55 hod, a to pouze po předchozí domluvě s třídním učitelem nebo třídní
učitelkou žáka. Testování bude přítomen jiný pedagog, než třídní učitel žáka nebo žákyně.

11. Pokud zákonný zástupce žáka odmítne testování žáka, nebude tomuto žákovi umožněn vstup
do školy, a škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Žákovi nebude zajišťováno
distanční vzdělávání. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi
distanční způsob vzdělávání podle zákona. Žák se bude vzdělávat doma podle týdenního
plánu poskytnutého třídním učitelem. Dále žák bude moci využít individuální on-line
konzultací. V týdnu, kdy probíhá distanční výuka, tak se dítě netestuje a budete mít nárok
na ošetřovné.

IV. Pravidla určená pedagogům

1. Pedagogové se seznámili s Informacemi MŠMT k provozu škol a školských zařízení od
12. dubna 2021 a s touto směrnicí, která je zveřejněna ve školním sdíleném úložišti
(Knihovna).

2. Ve škole mohou být přítomni pouze pedagogové s negativním výsledkem testu (pondělí,
středa) s výjimkou uvedenou v části I.

3. Testování pedagogů probíhá v pondělí od 7:30 ve sborovně školy a ve středu od 12:30 hod.
ve sborovně školy.

4. Testování žáků zajišťují třídní učitelé ve třídách, ve kterých mají připravené sady na
testování, jednorázové rukavice, návod na testování, seznam žáků, do kterého budou
zaznamenávat výsledky testů a dezinfekční přípravek na ruce. Výsledky testů učitelé
zaznamenávají do připraveného seznamu, který odevzdávají ředitelce školy. V případě
pozitivního testu okamžitě informují ředitelku školy a postupují podle pokynů uvedených
v příloze Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách.

5. Během testování používají pedagogové jednorázové rukavice a zajišťují větrání třídy okny.

6. Pedagogové cíleně i příležitostně připomínají žákům nutnost dodržování zásad hygieny (viz
bod II).
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3. Pedagogové zajišťují za začátku vyučovací hodiny a dle potřeby i v jejím průběhu vyvětrání 
třídy okny. 

4. Pedagogové na začátku vyučovací hodiny desinfikují ovládací prvky IT vybavení, které žáci 
používají. 

5. Ve škole jsou podle rozvrhu přítomny pedagogičtí pracovníci vyučující ve třídách dle 
rozvrhu, včetně všech asistentek pedagoga, vychovatelky školní družiny podle rozpisu a 
v době domluvených konzultací žáků 9. ročníku příslušní pedagogové. Ostatní pedagogové 
mohou využívat možnosti práce z domova. 

6. Aktivity mimo školu s výjimkou vycházek po okolí školy jsou zakázány. Podle rozvrhu je v 
případě příznivého počasí doporučen každodenní pobyt žáků venku. Je zakázán zpěv a 
sportovní činnosti. 

7. Jsou-li u žáka patrné příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, 
horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, 
ztráta chuti a čichu apod.), pedagog odvede žáka do vyhrazené místnosti, informuje 
nepřetržitou službu (ředitelka školy, zástupkyně ředitelky nebo jiný pověřený pracovník). 
Žákovi bude změřena teplota a v případě potřeby bude vyzván zákonný zástupce 
k vyzvednutí žáka ze školy. 

V.  Pravidla určená nepedagogickým pracovníkům 

1. Nepedagogičtí pracovníci se seznámili s Informacemi MŠMT k provozu škol a školských 
zařízení od 12. dubna 2021 a s touto směrnicí, která je zveřejněna ve školním sdíleném 
úložišti (Knihovna). 

2. Ve škole mohou být přítomni pouze nepedagogičtí pracovníci s negativním výsledkem testu 
(pondělí, středa) s výjimkou uvedenou v části I. 

3. Testování nepedagogických pracovníků probíhá v pondělí od 8 hod. ve sborovně školy a ve 
středu od 12:30 hod. ve sborovně školy. 

4. Před každým testováním připraví do tříd nádobu s odpadkovým pytlem na použité testy. 
Neprodleně po provedení testování jsou ze tříd odstraněny na určené místo odpadkové 
pytle, které jsou zavázány a postříkány dezinfekčním prostředkem. Při manipulaci mají 
pracovníci úklidu jednorázové rukavice a nasazený respirátor. 

5. Nepedagogičtí pracovníci v průběhu dne několikrát provádějí dezinfekci povrchů nebo 
předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, baterie 
u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce). 

6. Nepedagogičtí pracovníci jedenkrát během výuky vytřou společné prostory školy. 
Po skončení výuky vytřou všechny třídy a společné prostory školy a vyvětrají. 

7. Nepedagogičtí pracovníci pravidelně kontrolují a doplňují desinfekční a jiné hygienické 
prostředky umístěné v prostoru školy. 
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VI. Platnost

Směrnice platí od 12. dubna 2021 do odvolání či případné aktualizace. 

Mgr. Jindra Pohořelá, v.r. 

ředitelka školy 

Příloha: Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách 



TESTUJEME SE, ABY VE ŠKOLE BYLO BEZPEČNO

konfirmační RT-PCR test

pro pozitivně testovaného žáka

TESTOVPŘEHLED NÁVAZNÝCH  
POSTUPŮ 
antigenního testování ve školách

pozitivní AG test alespoň 1 žáka

pozitivně testovaný žák jde 
domů, zbytek třídy pokračuje 
v prezenční výuce

negativní AG test všech žáků třídy

pokračuje výuka celé třídy

pondělí

testování celé třídy AG testy

pozitivní RT-PCR test

testovaný žák jde do izolace, 
zbytek třídy pokračuje v prezenční 
výuce

negativní RT-PCR test

testovaný žák se vrací do 
prezenční výuky

další informace najdete na 
https://testovani.edu.cz/



TESTUJEME SE, ABY VE ŠKOLE BYLO BEZPEČNO

konfirmační RT-PCR test

pro pozitivně testovaného žáka

pozitivní RT-PCR test

celé třídě je nařízena karanténa 
KHS

negativní RT-PCR test

celá třída jde do školy

pozitivní AG test alespoň 1 žáka

celá třída jde domů a čeká se na 
potvrzující RT-PCR test pozitivně 
testovaného žáka

negativní AG test všech žáků třídy

pokračuje výuka

středa/čtvrtek

testování celé třídy AG testy
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