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Informace pro žáky a zákonné zástupce  

  
1. Budova školy je zpřístupněna pouze zdravým žákům a zaměstnancům školy bez příznaků 

infekčního onemocnění.  

2. V případě příznaků onemocnění žák nejde do školy a informuje TU ( případně zákonný 

zástupce u nezletilých žáků).  

3. Při vstupu do budovy si každý dezinfikuje ruce a odebere se nejkratší cestou do určené 

učebny na pevně stanovené místo. Při přesunu mezi učebnami bude žák používat ochranu 

dýchacích cest dle aktuálního opatření MZ. Ve společných prostorách (chodby, WC, kantýna, 

šatny) platí povinnost nosit ochranu dýchacích cest dle aktuálního opatření MZ (respirátor).  

4. Během pobytu ve škole si žák pravidelně myje a dezinfikuje ruce. Prostory budou 

intenzivně větrány.  

5. Žáci jsou dle pokynu MŠMT  od 22. 11. 2021testováni antigenními testy na přítomnost 

koronaviru vždy v pondělí ráno. Při nepřítomnosti budou žáci testováni v den příchodu do 

školy. Tito žáci se hlásí třídnímu učiteli a do té doby používají neustále respirátor. 

Testování nepodstupují 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 žák, který doloží negativní 

výsledek testu provedeného v odběrovém místě.  

V případě pozitivity testu bude postupováno dle pokynu MŠMT. 

6. Třídy, které budou rozhodnutím KHS poslány do karantény, budou převedeny do režimu 

distanční výuky dle ustanovení § 184a školského zákona a pokynu MŠMT (tj. v případě, že se 

jedná o většinu třídy).V opačném případě pokračuje prezenční výuka pro žáky, kteří nejdou 

do karantény.  Distanční výuka pak ale neprobíhá. Třída bude vždy informována školou. 

Během distanční výuky se budou žáci vzdělávat dle rozvrhu, který bude pro danou třídu 

zveřejněn v EDOOKITU. Účast na DV je dle zákona povinná.  

Návrat žáka k prezenční výuce bude podmíněn splněním podmínek stanovených v konkrétním 

rozhodnutí KHS (uplynutí ochranné lhůty, absolvování negativního PCR testu, očkování aj.).  

Karanténa třídy může nastat nejen testováním žáků ve škole, ale také pozitivně testovaným 

žákem v odběrovém místě. V takovém případě tento žák informuje školu. Škola trasuje 

kontakty ve škole a tuto informaci předává KHS, která následně vydá rozhodnutí o karanténě 

třídy a osob.  

7. V případě, že do karantény jde jen několik žáků třídy distanční výuka neprobíhá a tito žáci  

mohou kontaktovat vyučující v EDOOKITU pro získání studijní podpory.  

 

 

V Mostě 23. 11. 2021  

Machuldová Lucie 

ředitelka školy 
 

 


