
1 
 

Z á k l a d n í  š k o l a  P r a h a  1 0 ,  H o r n o m ě c h o l u p s k á  8 7 3  

Mimořádné opatření č. 18 k současné epidemiologické situaci (platné od 01. 09. 2021) 

Na základě pokynu Ministerstva školství, mládeže ČR a tělovýchovy a mimořádného opatření 

Ministerstva zdravotnictví vydává škola toto mimořádné opatření, dle něhož s účinností od 1. září 

2021 do odvolání platí:  

• Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve 

společných prostorech zakrýt dýchací cesty ochrannými prostředky (respirátor, rouška), které 

brání šíření kapének. 

• Výše uvedený zákaz se nevztahuje na:  

• na strávníky ve školní jídelně v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za 

podmínky, že sedí u stolu. 

• Během školních letních prázdnin byl, podobně jako v loňském roce, zvýšený pohyb obyvatel 

v rámci České republiky, a především pak cestování do a ze zahraničí. Tyto skutečnosti, s ohledem 

na šíření nových mutací viru SARS-CoV-2, představují nezanedbatelné riziko opětovného zhoršení 

epidemiologické situace na začátku září. S tím dále souvisí fakt, že v okamžiku zahájení nového 

školního roku nebude podstatná část žáků ještě očkována. 

• Proto bude na počátku zahájení prezenční výuky v novém školním roce 2021/2022 provedeno 
plošné preventivní testování dětí (žáků školy), a to v rozsahu 3 antigenních testů provedených 
v prvních dvou týdnech září 2021. Testování v tomto základním segmentu vzdělávací soustavy 
umožňuje získat komplexní informaci o virové náloži a s tím souvisejícím potenciálem šíření 
nákazy v této populační skupině, a to v období bezprostředně po letních prázdninách. Cílem 
je tak primárně zamezení vzniku výraznějších ohnisek nákazy, které mohou vzniknout na 
podkladě zavlečení nákazy do škol a školských zařízení např. po návratu ze zahraničních 
dovolených, či případně podchycení vznikajících ohnisek nákazy v co nejkratším čase, a to 
z důvodu možnosti nastavení adekvátních protiepidemických opatření, která by zabránila 
následnému nekontrolovatelnému šíření onemocnění a nedošlo tak k výraznému zhoršení 
epidemiologické situace a zároveň by zabránila výraznějšímu omezení prezenční výuky. 

• Testování proběhne v těchto termínech vždy na začátku vyučování: první třídy a přípravná 
třída: 2. září, 6. září a 9. září 2021; druhé až deváté třídy: 1. září, 6. září a 9. září 2021. 

• 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 certifikovaném odběrovém místě. 

• Pokud žák testování neabsolvuje a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná 

nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit ve škole, 

školní družině nebo školním klubu pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně: 

• povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, 
tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy, 

• povinnost ve vnitřních prostorech a ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet 
rozestup 1,5 metru, používat jako ochranný prostředek zdravotnickou obličejovou masku 
nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky 
(pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének. 

• nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí 
použít sprchy, 
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• nesmí zpívat 
• v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob 

minimálně 1,5 metru. 

• Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na 

vzdělávání. 

• Při testování žáků prvního, druhého a třetího ročníku je i nadále možná 

přítomnost jejich zákonných zástupců. Testování těchto žáků bude probíhat ve kmenových 

třídách. Žáci vstupují ve dny testování do školy standardním způsobem hlavním vchodem do 

učebnového pavilonu školy. Zákonní zástupci žáků vyčkají před školou pokynu pracovníka školy, 

který je cca v 8,00 hodin vyzve ke vstupu do budovy a bezprostředně po ukončení testování 

odchází z budovy školy hlavním vchodem. Zákonní zástupci mají povinnost nosit respirátory (popř. 

jinou ochranu dýchacích cest před šířením kapének) po celou dobu pobytu ve škole.  


