
 

 

 

Testování žáků 

- preventivní screenignové testování 

žáků 3x po sobě: 

žáci 1. ročníků: 2.9., 6.9., 9.9. 2021 

ostatní ročníky: 1.9., 6.9., 9.9. 2021 
 

- netestují se: 

plně očkovaní žáci (min. 14 dnů od 

ukončení očkování) 

žáci po prodělaném onemocnění (max. 180 

dnů) 

žáci s negativním testem (7 dní PCR, 3 

dny AG) 
 

- odmítnutí testování = povinnost nošení 

roušky nebo respirátoru po celou dobu 

pobytu ve škole 
 

- odmítnutí ochrany úst a nosu = 

nemožnost vzdělávat se v prostorách 

školy 
 

- další testování v závislosti na vývoji 

epidemiologické situace 

Informace žákům a 

zákonným zástupcům 

- TU aktualizují kontakty zákonných 

zástupců (mail, telefon, adresa) v BAK 
 

- informace o platných nařízení – web 

školy, vstupy do školy, systém BAK 

 

 

 Covid plán školy 

Základní informace o aktuálních opatření ve 

škole v souvislosti s šířením nákazy covid-19 

Všechny zde uvedené informace vycházejí 

z platných nařízení a doporučení Vlády ČR a 

příšlušných ministerstev 

Prosíme o spolupráci a sledování aktuálních 

informací, děkujeme! 

  

   

 

ZŠ a MŠ 

Kamenný Újezd 
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Základní hygienická pravidla a 

postupy 

- osobní a provozní hygiena 
 

- skupinová izolace, sociální distance 
 

- RRR 
 

- desinfekce, úklid 
 

- opakovaná edukace žáků 

 

Vstup do školy a pohyb 

(pobyt) v budově 

- omezit vstup cizích osob do budovy školy 

a pohyb žáků po škole na nezbytně 

nutné 
 

- pohyb ve společných prostorách pouze 

s rouškou nebo respirátorem 
 

- minimalizovat kontakt mezi žáky 

různých tříd a skupinami 
 

- desinfekce rukou – dávkovače u vstupu 

do budovy, tělocvičny, jídelny a ve 

třídách 
 

- opakované a intenzivní větrání tříd 
 

- v průběhu dne opakovaná desinfekce 

hygienických prostor, důraz na 

desinfekci předmětů, které užívá více 

osob, denní úklid všech místností 

 

Vstup a pobyt v jídelně 

- zajistit oddělení nebo co nejmenší kontakt 

mezi skupinami a třídami 
 

- před vstupem do jídelny desinfekce rukou 
 

- rozestup mezi strávníky min. 1,5 m 
 

- u jednoho stolu max. 6 strávníků 

Pobyt ve družině 

- zajistit maximální homogenitu skupiny v 

rámci prostorových a personálních 

možností školy 
 

- v maximální možné míře využívat pobyt 

ve venkovním areálu školy a v jejím okolí 
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  Omezení v předmětech (dle 

vždy platných nařízení) 

Hudební výchova 

- zákaz zpěvu pro žáky, kteří nejsou 

otestováni nebo po prodělaném 

onemocnění (max. 180 dní) 

Tělesná výchova 

- ve vnitřních prostorech necvičí žáci, 

kteří nejsou otestování nebo po 

prodělaném onemocnění (max. 180 

dní) 
 

- netestovaní žáci mohou cvičit venku 
 

- v maximální možné míře bude 

probíhat ve venkovním areálu školy a 

jejím okolí 

 

Problémům je lepší 

předcházet, než je 

řešit 

  

Postup v případě podezření 

na výskyt covid-19 ve škole 

- škola nemá povinnost zjišťovat příznaky 

onemocnění 
 

- škola zajistí oddělení osoby vykazující 

známky onemocnění od ostatních a její 

dohled 
 

- osoba s příznaky si nasadí ochranu úst a 

nosu, je izolována od ostatních v pro tento 

případ vyčleněné místnosti 
 

- je kontaktován zákonný zástupce, který 

zajistí bezodkladné vyzvednutí ze školy 

Důležité kontakty 

 

Ostatní předměty bez omezení 

 

 


