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č.j. A-32/21-KV 

 

ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY O PROVOZU ŠKOLY, TESTOVÁNÍ A 

HYGIENICKÝCH OPATŘENÍCH K OCHRANĚ ZDRAVÍ PRO OBDOBÍ od 

24.05.2021 1.-3.ročníků denního a 1. ročníku dálkového vzdělávání  

V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/20201 

TRIVIS – SŠV Karlovy Vary, s.r.o. 

 
V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.05.2021 upravuje ředitelka 

školy tímto základní provozní podmínky ve škole pro konání prezenční výuky 1.-3. ročníků denního 

vzdělávání a 1. ročníku dálkového vzdělávání v období do konce školního roku 2020/2021 takto: 

Žáci jsou povinni dodržovat stanovený hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování, po 

prokazatelném upozornění, je důvodem k nevpuštění žáka do školy. 

 

S účinností od 24.05.2021 je umožněna osobní přítomnost všech žáků školy bez rotací. Homogenita tříd 

a skupin není povinná. Nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za 

podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být 

nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště. Přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků 

se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje Nadále platí, že jsou 

umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení. Nově se maturitní zkoušky mohou konat za 

účasti až 50 osob v místnosti Přijímací zkoušky se mohou konat za účasti nejvýše 50 osob v místnosti. 

V dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování, nošení ochrany 

dýchacích cest. 

 

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MZd: 

 
 Dodržování zásad osobní a provozní hygieny. 

 Sociální distance. 

 Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory)1 a řádná respirační hygiena v závislosti na mimořádných 

opatření Ministerstva zdravotnictví (dále jen MZd). 

 Opakovaná edukace. 

 

Škola zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních 

hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby atp. 

 

VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY 

 
 Do školy mají umožněn vstup pouze žáci a zaměstnanci školy. Třetí osoby mohou do školy vstoupit 

pouze v oprávněných případech (např. veřejnost u ústní části MZ). 

 Škola nevyžaduje před prvním příchodem do školy prohlášení o bezinfekčnosti. 

 Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a 

pohybu osob před budovou školy. 

                                                      
1 Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se považují takové prostředky dýchacích cest, které jsou uvedeny 

v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. 
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 Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do budovy školy. 

 Všichni žáci, pedagogičtí pracovníci a nepedagogičtí pracovníci školy jsou povinni podstoupit 

testování neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem – a to 1x týdně, nepedagogičtí 

zaměstnanci v intervalu 1x týdně. Podrobnosti k testování viz dále. 

 Všichni žáci a zaměstnanci školy, případně třetí osoby jsou povinni nosit ve společných prostorách 

školy ochranu úst a nosu (roušky, respirátory2). 

 

 

V BUDOVĚ ŠKOLY 

 
 Neprodleně po vstupu do školy jsou žáci i zaměstnanci školy povinni použít dezinfekci na ruce. 

 Při pohybu po budově školy jsou žáci a zaměstnanci školy povinni respektovat zásady sociální 

distance. 

 Při pohybu v budově školy jsou žáci povinni nosit ochranu úst a nosu. 

 Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím 

dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. 

 Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně. 

 Třídy jsou vybaveny dezinfekčními prostředky na ruce. 

 Ve třídách a společných prostorech bude zajištěno pravidelné větrání. 

 

VE TŘÍDĚ 

 
 Po příchodu do třídy jsou žáci povinni použít dezinfekci na ruce. Doporučujeme i předchozí umytí 

rukou (důkladně po dobu 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). 

 Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků. 

 V průběhu pobytu ve třídě jsou žáci i pedagogové povinni nosit ochranu úst a nosu (respirátor),  

 Žáci si pravidelně dezinfikují nebo umyjí ruce. 

 

 

POSTUP PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19 

 
 Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost 

naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna zajistit „oddělení mladistvého, 

který vykazuje známky akutního onemocnění od ostatních mladistvých a zajistit pro něj dohled 

zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví). 

 Škole nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (jako 

je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů a 

kloubů, průjem ztráta chuti a čichu apod.), ale bude věnovat zvýšenou míru pozornosti příznakům 

infekčního onemocnění u žáků a při jejich zjištění (objevení) bude uplatněn tento postup: 

 Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy 

Žák nebude vpuštěn do budovy školy. V případě nezletilého žáka za podmínky, že bude 

přítomen jeho zákonný zástupce. 

 Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka a není přítomen jeho zákonný zástupce – 

tuto skutečnost škola oznámí zákonnému zástupci neprodleně a informuje jej o nutnosti 

                                                      
2 Ke dni vydání tohoto opatření jsou vyžadovány respirátory třídy FFP2 nebo KN95 
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bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu žáka ze školy. Pokud toto není možné, bude 

škola postupovat podle dalšího bodu. 

 Příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole – škole 

neprodleně umístí žáka do připravené samostatné místnosti, tak aby došlo k izolaci od 

ostatních přítomných ve škole a současně informuje zákonného zástupce žáka s ohledem na 

bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy. Zletilý žák opustí v nejkratším možném čase 

budovu školy. 

 

Ve všech uvedených případech tímto škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého 

žáka o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším 

postupu.  

 

 Pokud se objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19) u zaměstnance školy, pak tento 

školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím ochrany dýchacích cest aktuálně 

stanovené mimořádným opatřením MZd a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a 

jednání při podezření na nákazu tímto virem. 

 Žákovi, příp. zaměstnanci školy s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou 

projeve, chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup 

do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. (Tuto skutečnost potvrzuje 

praktický lékař pro děti a dorost či lékař v oboru všeobecného praktického lékařství nebo 

poskytovatel pracovnělékařských služeb.) 

 

TESTOVÁNÍ VE ŠKOLE – COVID-19 

 
U skupin žáků určených mimořádným opatřením bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na 

testování. Testování jsou povinni se účastnit také zaměstnanci školy.  

 

Testování má preventivní charakter. Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování 

neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.  

 

Žák, který se neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování má vedenou absenci 

jako omluvenou. Škola nemá povinnost takovému žákovi zajistit distanční způsob vzdělávání. 

 

Zaměstnanci, který se neúčastní testování nemůže být umožněn vstup na pracoviště. 

 

K testování se může dostavit žák nebo zaměstnanec školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky 

infekčního virového onemocnění. 

 

TESTOVÁNÍ SE NEPROVÁDÍ U OSOB: 

 

 které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV2, který absolvoval 

před 7 dny nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV 

2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 72 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky 

onemocnění COVID-19 

 doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo 

školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru 

SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití 

laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo c) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení 
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přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený 

Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo prokáže 

potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti 

antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem 

zdravotnictví k použití laickou osobou s negativním výsledkem, 

 které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného 

mimořádného opatření MZd upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více 

než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba 

prokazatelně doložit (Potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné nebo 

elektronické podobě, atp.) 

 které mají vystavený certifikát MZd o provedeném očkování proti onemocnění COVID -19 a od 

aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o 

léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě 

jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní. 

 

Škola vede evidenci o ochranné lhůtě u jednotlivých žáků a zaměstnanců prostřednictvím systému Bakalář. 

 

Termíny a frekvence testování: 

 

Testování žáků a zaměstnanců bude probíhat pravidelně 1x týdně v případě antigenního testování. 

Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student 

přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. 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. 

 

Průběh testování: 

 

Prostory pro testování – testování bude probíhat v učebně.  

 

Personální zajištění – vyučující jsou pověřeni jako osoby dohlížející na žáky při provádění testů a 

zaznamenávají výsledky.  

 

Testování žáků probíhá formou samoodběru. 

 

V průběhu testování jsou všichni přítomní povinni mít po celou dobu správně nasazené roušky nebo 

respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr. 

 

Vyhodnocení testu: 

 

 negativní výsledek testu = žákovi je umožněna účast na prezenční výuce 

 pozitivní výsledek testu = žák je poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze 

školy, je-li žák zletilý nebo má-li nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému 

odchodu.  

 Nečitelný/chybný výsledek testu = testovaný žák musí vykonat nový test 

 

V případě, kdy se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném 

týdnu, vztahují se kroky izolace a opuštění výuky na všechny žáky, kteří byli s pozitivně testovaným 

v kontaktu v rámci vyučování v některých z předchozích 2 dnů.  
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V případě pozitivního testu u zaměstnance tento bez zbytečného odkladu opustí školu.  

V případě pozitivního žáka se povinná izolace kontaktů nevztahuje na zaměstnance školy. V případě 

pozitivně testovaného pedagogického pracovníka školy se pravidla izolace vztahují na všechny žáky, které 

daný pedagog vyučoval v posledních 2 dnech. 

 

Škola je povinna vydat pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o pozitivním výsledku 

testu. Tento je povinen informovat o této skutečnosti poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného 

praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povine rozhodnout o indikaci 

konfirmačního vyšetření metodou RT- PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. 

 

Žák nebo zaměstnanec školy s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po 

předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace. Potvrzení o 

ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo 

praktického lékařství pro děti a dorost. 

 

Žákovi, který byl v přecházejících 2 dnech (případně 2 dnech po provedení PCR testu) v jedné třídě 

nebo skupině s žákem, který má pozitivní výsledek testu se neumožňuje osobní přítomnost ve škole po 

dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV 2 žáka 

s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu.  

 V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí u testovaného infekci AG testem, doloží 

tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje původně indikované kontakty. 

Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších 

potřebných kroků. 

 V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí u testovaného infekci AG testem je žák či jeho 

zákonný zástupce povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku 

konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické 

stanici seznam žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s jiným žákem nebo 

pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru 

SARS-CoV 2. Těmto osobám pak je Krajskou hygienickou stanicí nařízena karanténa. 

 

Pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna 

osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné skupiny/třídy, přechází nepřítomní žáci na 

distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu. 

 

Další podrobnosti lze nalézt na webových stránkách MŠMT a dále na https://koronavirus.edu.cz/ . 

 

Žáci, zákonní zástupci nezletilých žáků a zaměstnanci školy budou s obsahem tohoto rozhodnutí 

ředitelky školy seznámeni prostřednictvím dálkového přístupu (zveřejněním na webových stránkách 

školy). 

 

V Karlových Varech dne 20.05.2021      

 

 

         Mgr. Vendula Pušová 

         ředitelka školy 

https://koronavirus.edu.cz/

