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 Před vchodem do budovy si žáci nasadí roušku nebo respirátor, dospělí     vstupují do 

budovy s respirátorem dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). 

 Nošení roušek a respirátorů se řídí platným mimořádným opatřením ministerstva 

zdravotnictví.  

 Při příchodu do školy si žáci i ostatní osoby vydezinfikují ruce u vchodu do budovy. 

 Po příchodu do třídy si žáci umyjí ruce, mýdlo i papírové ručníky jsou ve třídách k 

dispozici.  

 Žáci i zaměstnanci školy jsou pravidelně testováni neinvazivními antigenními testy 

každé pondělí a čtvrtek po dobu platnosti mimořádného opatření ministerstva 

zdravotnictví (Č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN, MZDR 14592/2021-

2/MIN/KAN, MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN), pokud nesplňují tuto podmínku dle 

bodu čl. II písm. a) – c) tohoto nařízení 

Toto testování se tedy netýká: 

a)  toho, kdo prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace 

podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního 

antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru 

SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, 

b)  toho, kdo má negativní výsledek antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 

nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší 48 hodin, a který byl 

proveden poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření 

Ministerstva zdravotnictví k provádění testů; 

c) toho, kdo má 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 (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní. 

Výše uvedené je potřeba doložit odpovídajícím potvrzením. 

 
 Doporučujeme teplejší oděv, ve třídách se bude pravidelně větrat. 

 Toalety žáci navštěvují průběžně dle potřeby na základě svolení pedagogického 

pracovníka. Na toaletách se žáci nezdržují. Toalety jsou průběžně desinfikovány. 
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 Ve školní jídelně si žáci před jídlem důkladně umyjí ruce.  

 Žáci se nenavštěvují ve třídách, o přestávkách zůstávají ve třídě. 

 

 Třídy jsou denně dezinfikovány, lavice i židle jsou ošetřeny dezinfekčním 
prostředkem.  

 Zákonný zástupce, nebo jiný doprovod žáka, vstupuje do školy jen v opodstatněných 

případech. 

 
 

 

 

 

         Mgr. Lenka Bourová 

                       ředitelka školy 

 

 

 

 

 

V Praze dne 12. 4. 2021 

 

 

 

 

Přílohy provozního řádu: 

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, č. j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, č. j.: MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, č. j.: MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN 

 


