
Důležité informace od 1. září 2021 

 

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest  
 

Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve 
společných prostorech zakrýt dýchací cesty (respirátor, u dětí stačí obličejová rouška). 
 
Žákům s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického 
onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze               
v případě, prokáží-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzení od dětského lékaře) 
 
Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do budovy školy vstoupit. 
 

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:  

• osoby s poruchou intelektu, autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se 

závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav 

neumožňují dodržování tohoto zákazu 

• osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný 

prostředek dýchacích cest – a tuto skutečnost prokáží lékařským potvrzením 

 

Preventivní screeningové testování 
 

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování žáků antigenními testy zn. GENRUI s 

frekvencí 3krát po sobě. První test se provede 2. září 2021, dále 6. září a 9. září 2021. Podpůrné 

video k testování antigenními testy zn. GENRUI je k shlédnutí zde: 

www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/jak-na-to-ve-skole/#letaky-k-testovani 

 

Testování nepodstupují žáci, kteří splní stanovené podmínky: 
 

− 14 dnů po plně dokončeném očkování (potvrzení) 

− po prodělaném onemocnění COVID-19, kdy neuplynulo 180 dní od prvního pozitivního 
testu na COVID-19 (nutné doložit potvrzení od lékaře) 

− negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (potvrzení) 
 

Pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná 
výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu 
dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách 
školy. Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování. 
 
Pokud 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. 
  
§ Screeningové testování stanovených skupin dětí a žáků bude probíhat na základě 
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává právní 
závaznost.  

http://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/jak-na-to-ve-skole/#letaky-k-testovani

