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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. 19 k současné epidemiologické situaci (testování Covid 19) 

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

Ministerstva zdravotnictví vydává škola toto mimořádné opatření, dle něhož proběhne ve 

dnech 8. a 15. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19 (rychlé antigenní testy – SRT) 

všech žáků školy včetně přípravné třídy: 

• Testování proběhne v těchto termínech vždy na začátku vyučování (od 8,00 hodin): pondělí 
8. a 15. 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 (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test) 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 prostorách a ve venkovních prostorách, 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 prostorách; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí 
použít sprchy, 

• 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 v 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.  


