
- nesmí zpívat 

- při konzumaci potravin, pokrmů či nápojů, kdy není možné používat ochranu 

dýchacích cest, musí sedět v lavici a dodržovat odstup od ostatních osob 

minimálně 1,5 m 

Z povinnosti nosit ochrannou roušku jsou vyjmuty: 

- osoby s poruchou intelektu, autistického spektra a kognitivní poruchou duševního 

stavu 

- osoby, které ze závažných důvodů nemohou mít nasazen respirátor či ochrannou 

roušku (nutné doložit lékařskou zprávou) 

Ostatní žáci jsou povinni nosit ochrannou roušku ve společných prostorách školy. Pokud 

sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni v prostorách učeben, ochranný prostředek dýchacích 

cest mít nemusí. 

V případě, kdy dítě a žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku a 

nevztahuje se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit roušku a 

respirátor, škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR 

umožnit dítěti či žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. 

Dítě či žák není automaticky omluven ze vzdělávání. Záleží na přístupu školy, resp. na 

pravidlech stanovených ve školním řádu. Dítě či žák musí být omluven v souladu se školním 

řádem. 

Dětem a žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je zakázána osobní přítomnost na 

vzdělávání. 

Upozornění pro zákonné zástupce, kteří se se svými dětmi vrátili ze zahraniční dovolené! 

Pokud se žák vrátil v posledních 14 dnech ze zahraniční dovolené ze zemí s nízkým nebo 

středním rizikem nákazy (zelené nebo oranžové), může být vpuštěn do školy ihned po 

návratu ze zahraničí. Do výsledku testu na Covid - 19 však musí mít nasazenu ochranu 

dýchacích cest (respirátor). V případě, že se žák vrátil ze zemí s vysokým a velmi vysokým 

rizikem nákazy (světle či tmavě červené nebo černé), musí se podrobit samoizolaci a do 

výsledku RT – PCR testu nemůže být vpuštěn do školy. 

Testování samoodběrem představuje minimální zásah, který umožní naplnit právo na 

vzdělání, a zároveň je nástrojem pro ochranu zdraví žáků i dětí. 

Pevně věříme, že náročnou situaci na začátku školního roku společně zvládneme a svým 

přístupem a trpělivostí pomůžeme ke zdárnému a plynulému průběhu vzdělávání 

v průběhu celého školního roku. 

                                                      vedení školy  


