
Základní škola T. G. Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace                   

 

 

PRAVIDLA PROVOZU V ZÁKLADNÍ ŠKOLE RAJHRAD  

 

OD 1. 9. 2021 VZHLEDEM KE COVID -19 

 

1) Každá osoba – žák, zaměstnanec, třetí osoba je povinna při vstupu do budovy školy a 

ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem, 

který je uveden v aktuálně platném opatření MZd. Výjimky z povinnosti jsou stanoveny 

aktuálně platným mimořádným opatřením. 

Doporučení pro žáky – 2 ochranné prostředky dýchacích cest + sáček 

 

2) Dodržování zásad osobní a provozní hygieny – v co nejkratším čase po příchodu do 

budovy školy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce vodou s mýdlem, 

popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu 

svého pobytu ve škole.  

 

3) Osoby s příznaky infekčního onemocnění (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta 

chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nemohou do školy vstoupit. 

 

4) Pohyb dalších osob uvnitř budov škol je omezen pouze na nejnutnější případy. 

 

5) Kontakt mezi dětmi, žáky různých tříd a skupin je minimalizován na dobu nezbytně 

nutnou. Dětem, žákům jsou průběžně zdůrazňována pravidla osobní a respirační 

hygieny. Během pobytu ve škole nenavštěvovat žáky z jiných tříd a pohybovat se jen 

v určených prostorách školy a dbát pokynů pracovníků školy. 

 

6)  Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí. V případě, že dítě, 

žák vykazuje známky akutního onemocnění, je povinna zajistit oddělení dítěte, žáka od 

ostatních dětí, žáků v izolační místnosti. Dále bude postupovat následujícím způsobem: 

• příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy – dítě/žák není vpuštěn do 

budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho 

zákonný zástupce,  

•  příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný 

zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci 

neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze 

školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,  

• příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka ve škole; dítě/žák 

si neprodleně nasadí ochranu dýchacích cest a je umístěn do předem připravené 

samostatné místnosti nebo jinak izolován od ostatních přítomných ve škole. Škola 

současně informuje zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí 

dítěte/žáka ze školy.  

 

Ve všech těchto uvedených případech informujeme zákonné zástupce  o tom, že mají 

telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 



 

SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE:  

                        Nařízené preventivní screeningové testování bude provedeno 

1. září, 6. září a 9. září 2021 v 8,00 hod. 2. – 9. ročník 

2. září, 6. září a 9. září 2021 v 8,00 hod. – 1. ročník 

 

- testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence 

zdravotnického personálu (tzv. rychlé antigenní testy - RAT)  

 

- pro žáky 1.  - 3. ročníku umožníme asistenci jednoho z rodičů při provádění testu – 

testování s asistencí zákonného zástupce bude probíhat v tyto dny od 7,30 

v tělocvičně základní školy budova Masarykova 

- testování nepodstupují děti a 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 dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v 

odběrovém místě 

 
- pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci 

prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením 

Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve 

škole a školském zařízení apod.): 

 
• musí nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. 
ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy - je tedy povinnost ve vnitřních prostorech a ve 
venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru, nosit respirátor nebo 
obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické 
podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem 
(např. FFP2, KN 95); děti a žáci do 15 let věku a žáci základní školy při vzdělávání nebo poskytování 
školských služeb v základní škole, školní družině nebo školním klubu, žáci nižšího stupně šestiletého 
a osmiletého gymnázia při vzdělávání na gymnáziu jsou oprávněni 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.  
 
• z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty osoby s poruchou 
intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací 
duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování 
povinnosti nosit ochranný prostředek, nebo osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních 
důvodů nasazen respirátor (v tomto případě je osoba povinna nosit alespoň zdravotnickou roušku 
nebo obdobný prostředek), s výjimkou případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že 
osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek,  
 
• nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí 
použít sprchy,  

 



• nesmí zpívat, 
 

• musí používat hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a 
žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. a), je-li organizačně 
možné ve škole zajistit pro tyto děti a žáky zvláštní hygienické zařízení,  

 

• při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích 
cest a musí sedět v lavici nebo u stolu,  

 

• nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest při pobytu na pokoji (tj. mimo společné 
prostory) na škole v přírodě nebo obdobné akci pořádané školou,  

 

• v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů musí dodržovat rozestup od ostatních 
osob minimálně 1,5 metru (netýká se dětí a žáků, kteří mají stanovenou výjimku z povinného nošení 
ochrany dýchacích cest).  
 
- pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na 

vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém 

příchodu 

 

- dětem a žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost 

na vzdělávání 
  

 

PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY – výdejny stravy  

 

-  provoz v plném rozsahu 

 

- vyzvedávat obědy nemohou žáci, zákonní zástupci a třetí osoby v izolaci nebo 

s nařízenou karanténou. Do prostor jídelny nesmí vstupovat nemocná osoba 

 

 

      Pobyt dětí, žáků v jídelně: 

 

1) Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.  

2) Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.  

3) Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla a pokyny dohlížejících 

pracovníků (usazení u stolů – 4 strávníků, u stolu žáci stejné třídy, časově oddělené 

příchody do jídelny, …).  

4) Děti, žáci a zaměstnanci, kteří se nepodrobí testování a současně se na ně nevztahuje 

žádná z výjimek, jsou povinni při konzumaci stravy a nápojů dodržovat odstup od 

ostatních osob nejméně 1,5 m 

 

 

 

 

 

 



 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

 

- provoz v plném rozsahu denně od 6,30 do 7,45 a v odpoledním provozu do 16,30 

hodin 

 
- v případě, že se dítě/žák dostaví v určený den testování do školní družiny před 

začátkem vyučování, není nezbytně nutné, aby byl test proveden při příchodu do 

družiny. Dítě/žák může být testován až ve škole.  

 

- osobní přítomnost dítěte nebo žáka ve školní družině lze připustit také pouze tehdy, 

pokud splní stejné podmínky, jaké jsou stanoveny pro osobní přítomnost v samotné 

škole. 

 

 

 

 

V Rajhradě dne 26. 8. 2021                                                    PaedDr. Zdeněk Motlíček 

                                                                                                        ředitel školy 

 

 

 

 
Zdroj: Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19 – „Manuál“ MŠMT ze dne 

17.8.2021 

 

 

 

 

 


