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č.j. A-64/21-KV 

 

ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY O PROVOZU ŠKOLY, TESTOVÁNÍ A 

HYGIENICKÝCH OPATŘENÍCH K OCHRANĚ ZDRAVÍ PRO OBDOBÍ  

ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 

TRIVIS – SŠV Karlovy Vary, s.r.o. 

 
V souladu se Souborem doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem 

ke covid-19 provoz a testování ze dne 17.08.2021 upravuje ředitelka školy tímto základní provozní 

podmínky ve škole pro konání prezenční výuky 1. – 4. ročníků denního vzdělávání a 1.-3. ročníku 

dálkového vzdělávání v období školního roku 2021/2022 takto: 

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

prokazatelném upozornění, je důvodem k nevpuštění žáka do školy. 

 

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ Ministerstvem 

zdravotnictví (dále jen MZd): 

 
 Dodržování zásad osobní a provozní hygieny. 

 MZd dopuručuje, co nejvíce je to v praxi možné, dodržovat skupinovou izolaci, event. sociální distance. 

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

opatření MZd. 

 Opakovaná edukace. 

 S ohledem na způsob šíření tohoto onemocnění je důležité si uvědomit, že čím více je lidí, se kterými se 

žák nebo zaměstnanec školy setká a čím delší je tato interakce, tím vyšší je riziko šíření onemocnění 

covid-19. 

 Při realizaci konkrétních protiepidemických opatření má kompetence jak škola či školské zařízení, tak 

místně příslušná krajská hygienická stanice (KHS): 

o Škola a školské zařízení zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci rukou, úklid prostor, 

dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby atp. 

o Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální situaci 

a místní podmínky, např. nařizuje ohniskovou dezinfekci, izolaci, karanténu, lékařský dohled, 

zvýšený zdravotnický dozor, krytí úst a nosu, provádění zdravotního filtru apod. 

 

 

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 umožní vstup a přítomnost 

třetích osob z organizace, která ve škole realizuje programy primární prevence, a to při dodržování 

aktuálně platných hygienických opatření. Dále umožní přítomnost pracovníkům pedagogicko-

psychologických poraden pro výkon jejich činnosti ve škole. 

 Škola nevyžaduje před prvním příchodem do školy prohlášení o bezinfekčnosti. 

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

pohybu osob před budovou školy. 

 Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do budovy školy. 

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. 

 Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací 

cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném 

mimořádném opatření MZd. 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, jejich mentální schopnosti či aktuální duševní stav 

neumožňují dodržování tohoto zákazu, 

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

dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby 

jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle opatření MZd, 

který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení 

výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek 

dýchacích cest.2 

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným 

mimořádný opatřením (typicky např. při konzumaci potravin a nápojů). 

 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 nejsou žáci ani pedagogové povinni nosit ochranu úst a nosu (respirátor),  

 Žáci si pravidelně dezinfikují nebo umyjí ruce. 

 Organizace a hygienická pravidla při odborné praxi se řídí pravidly provozu pracovišť, kde je 

odborná praxe vykonávána. Žáci s nimi budou vždy předem seznámeni. 

 

 

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, 

                                                      
2 Jinými slovy – pokud např. žák nemůže mít respirátor, ale může mít roušku, musí používat roušku. 
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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 

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 – 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 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.  

 

V izolační místnosti pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným 

zástupcem v případě nezletilého žáka. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné 

použít ochranné osobní pomůcky touto osobou a zaměstnancem školy. Prostor izolace musí být 

dobře udržovatelný a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný oknem. Doporučuje se tento prostor 

vybavit umyvadlem na mytí rukou s přívodem tekoucí teplé a studené pitné vody, včetně 

vybavení mýdlem v dávkovači, zásobníkem na jednorázové ručníky a dezinfekcí na ruce. Prostor 

nesmí být průchozí do jiné využívané místnosti, která je mimo izolační režim. Pro účely izolace 

by měla být vytipovaná a označená samostatná toaleta, která se nachází v blízkosti izolační 

místnosti a ta nemá být v době využití izolace používána dalšími osobami. 

 

 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.) 

 Pokud je nařízena karanténa zaměstnanci školy, je možné, aby po domluvě mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnancem (je-li to organizačně a provozně možné) vykonával práci z jiného místa po dobu, kdy 

bude v karanténě (např. distanční výuka, příprava podkladů k výuce apod.); v takovém případě 

zaměstnanci přísluší mzda. Pokud k dohodě nedojde, není povinností zaměstnance po dobu 

karantény práci vykonávat, protože v daném období je z pohledu právních předpisů v obdobné 
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situaci jako v případě nemoci. Pro ostatní pracovněprávní souvislosti platí ustanovení zákoníku 

práce.  

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

KHS nerozhodne jinak). 

 Podle aktuálně platného ochranného opatření MZd, osoby, které se vracejí ze zemí s vysokým, velmi 

vysokým nebo extrémním rizikem nákazy a na které se nevztahuje některá ze stanovených výjimek 

(pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným onemocněním covid-19 apod.), jsou po vstupu na 

území ČR povinny se nejdříve 5. den, resp. 10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika 

nákazy, nejpozději však 14. den, podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS- CoV-

2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku tohoto testu 

na stanovení přítomnosti vitu SARS-Co-V-2 musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci. 

Z hlediska pracovního práva samoizolace představuje jinou důležitou osobní překážku v práci na 

straně zaměstnance podle § 199 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů. Po dobu trvání překážky v práci je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout 

nejméně ve stanoveném rozsahu pracovní volno, náhrada mzdy ovšem zaměstnanci v tomto případě 

nepřísluší. Umožňuje-li to zdravotní stav zaměstnance a povaha vykonávané činnosti, může 

zaměstnavatel se zaměstnancem sjednat pro dobu povinné samoizolace výkon práce zaměstnance 

z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele podle § 317 zákoníku práce (tzv. home office). 

Výkon práce z jiného místa je možné pouze dohodnout, nelze jej nařídit.  

 

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Úplata za vzdělávání se řídí uzavřenou smlouvou o vzdělávání za úplatu a zákonnými pravidly, kterými se 

tato smlouva řídí (Občanský zákoník). Úplata je tedy splatná i v případě distančního vzdělávání, a to v plné 

výši. 

 

TESTOVÁNÍ VE ŠKOLE – COVID-19 

 
Na počátku zahájení prezenční výuky ve školním roce 2021/2022 bude provedeno plošné preventivní 

testování žáků školy v denní formě vzdělávání, a to v rozsahu 3 antigenních testů provedených v prvních 

dvou týdnech září 2021. Plošné testování bude zaměřeno pouze na žáky školy, zaměstnanci školy se testovat 

ve škole nebudou. 

 

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě: 

 

01. září 2021 

06. září 2021 

09. září 2021 
 

Na základě výsledků získaných z testování bude rozhodnuto o dalším postupu. Čtvrtý a další test bude 

proveden v případě, pokud se v rámci testování odhalí lokální ohnisko nákazy, tj. pokud bude ve školách 

v daném okrese vyhodnoceno více jak 25 pozitivních testů na 100 000 provedených testů v součtu dvou 

prvních testů. Testování v tomto případě bude pokračovat do konce září s frekvencí 1x týdně.  

 

Po skončení screeningového testování bude další testování pokračovat pouze na lokální úrovni v návaznosti 

na aktuální vývoj místní epidemiologické situace. 
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Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnosti 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 žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém 

místě.  

 

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za 

podmínek nastavených mimořádným opatřením MZd.: 

 

 Povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. ve třídě při výuce a 

ve společných prostorech školy, 

o 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);  

 z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty 

o 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 

o 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, 

 při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích 

cest a musí sedět v lavici, 

 nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest při pokoji (tj. mimo společné prostory)na 

akci pořádané školou (adaptační pobyt, branně turistický zátěžový kurz), 

 v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob 

minimálně 1,5 metru (netýká se žáků, kteří mají stanovenou výjimku z povinného nošení 

ochrany dýchacích cest) 

 

Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.  

 

Screeningové testování stanovených skupin žáků bude probíhat na základě mimořádného opatření MZd., 

které uvedeným informacím dodává právní závaznost.  

 

Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.  

 

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. 

 

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, 

provede si test pod dohledem třídního učitele (v jeho nepřítomnosti zástupkyně ředitele) bezprostředně po 

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

infekčního virového onemocnění. 

 

Škola vede evidenci o testování žáků, očkování a o ochranné lhůtě u jednotlivých žáků a zaměstnanců 

prostřednictvím systému Bakalář. 

 

Pravidla pro testování zaměstnanců: 

 

Škola neposkytuje pro své zaměstnance testy.  

 

Povinné testování se týká všech zaměstnanců školy. Tato povinnost platí pro zaměstnance pouze po dobu 

screeningového testování žáků školy.  Zaměstnanci jsou tedy povinni v těch samých termínech, ve kterých 

probíhá testování žáků, škole předložit platný negativní test z odběrového místa (Ag test ne starší 72 hodin, 

PCR ne starší 7 dnů), obdobné platí, pokud zaměstnanec na místě prokáže, že podstoupil rychlý antigenní 

test za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže 

absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb (tento 

samotest si zajišťuje zaměstnanec sám). 

 

V případě, že nepředloží negativní test, je zaměstnanec povinen nosit ochranný prostředek k zakrytí 

úst a nosu ve všech prostorech budovy nebo ve venkovním prostoru, pokud nelze dodržet rozestup min 

1,5 metru od ostatních osob – tato povinnost je totožná s povinností žáka nosit ochranný prostředek 

v případě, že se žák nepodrobí testování a s tím, že výjimky z této povinnosti jsou také totožné. 

 

Povinnost předkládání negativního testu se netýká zaměstnanců, kteří mají řádně ukončené očkování 

nebo prodělali onemocnění covid-19 a jsou v ochranné lhůtě. 

 

Zaměstnanec je tedy po dobu screeningového testování povinen dodržovat stejná pravidla jako žáci, kteří se 

podrobují screeningovému testování. Stejně jako u žáků tato pravidla a povinnosti z nich plynoucí platí 

pouze po dobu screeningového testování.  

 

 

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. 

 

Seznam testovaných osob bude veden v elektronické formě v systému Bakalář. 

 

V průběhu testování jsou všichni přítomní povinni mít po celou dobu správně nasazené respirátory, 

vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr. 

 

V izolační místnosti bude zajištěna pro případ potřeby osoba k zajištění dohledu, která v případě pozitivního 

výsledku žáka provede s tímto v izolační místnosti kontrolní test.  
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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. Proveden se dezinfekce všech ploch (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně 

testovaný mohl dotknout. 

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

 

V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob do izolační 

místnosti (pozitivně tetovaný je vždy izolován od negativně testovaných; negativně testovaní mohou počkat 

na zákonné zástupce společně v jedné třídě). Následující kroky izolace a opuštění výuky se vztahují na 

všechny žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu: 

 Nezletilý žák – škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného zástupce (který může 

být dám i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák 

opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o 

podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto sobou i zaměstnancem školy. 

 Zletilý žák – je poučen o nutných opatřeních během návratu domů a bez zbytečného odkladu 

opouští školu. 

 

Konfirmace a návrat: 

 

Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu -  škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému 

zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Daný žák nebo zákonný zástupce žáka je povinen 

telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele 

zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a 

ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou 

žádanku k tomuto vyšetření.  

 

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

nebo skupině s žákem nebo pedagogickým pracovníkem, 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. Toto platí pouze o testování 09.09.2021, protože u prvního testu a u testu 06.09.2021 nebude 

splněna podmínka, že spolu žáci byli v předcházejících 2 dnech. Toto ustanovení se netýká řádně 

očkovaných žáků a žáků, kteří prodělali onemocnění covid-19 a jsou v ochranné lhůtě, jak 

stanoví mimořádné opatřeni MZd. 

 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 jméno tohoto pozitivně testovaného žáka a 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. Krajská hygienická stanice postupuje 

podle mimořádného opatření MZd. O nařizování izolace a karantény. 



 
TRIVIS – STŘEDNÍ ŠKOLA VEŘEJNOPRÁVNÍ  

KARLOVY VARY, S.R.O. 
IČO: 26325233 T. G. Masaryka 1/559, 360 01 Karlovy Vary 

Zapsána dne 31.08.2005 v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 13486 

 

 

8 
 

 

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. Viz §184a odst. 1 školského zákona. 

 

V ostatním případech nemá škola povinnost poskytovat žákům vzdělávání distančním způsobem. 

Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci.   

 

Žákům, kteří odmítli jak testování tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje se na ně 

mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor nebo roušku), nemůže škola 

v souladu s mimořádným opatřením MZd. umožnit osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování 

školských služeb.  

 V případě, kdy žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání či 

školských služeb, škola je povinna takového žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat 

zákonného zástupce. 

 Žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání a musí být omluven v souladu se školním 

řádem. 

 Pokud se poměřuje zájem na ochranu zdraví a právo na vzdělávání, je třeba zdůraznit, že mimořádné 

opatření neomezuje právo na vzdělávání. Žákům je umožněna osobní přítomnost na vzdělávání i bez 

toho, aniž by se podrobili preventivnímu testování. Jak je uvedeno výše, tyto žáci jsou pak povinni 

s ohledem na ochranu zdraví ostatních osob po celou dobu pobytu nosit ochranný prostředek 

k zakrytí úst a nosu. Mimořádné opatření pak také myslí i na případy, kdy jsou osoby z povinného 

nošení ochranného prostředku vyjmuty. Testování samoodběrem představuje minimální zásah, který 

ale umožní naplnit právo na vzdělávání a zároveň je nástrojem pro ochranu zdraví, obdobné pak platí 

i pro povinnost nosit prostředek ochrany dýchacích cest. Je tedy legitimním požadavkem žákům, 

kteří odmítají jak testování, tak i prostředek ochrany dýchacích cest, neumožnit osobní přítomnost na 

vzdělávání či poskytování školských služeb, když by museli být společně ve škole s osobami, které 

se testování, případně povinnosti nosit prostředek ochrany dýchacích cest, podrobili. 

 

Předávání informací o výsledcích testů: 

 

Škola bez zbytečného odkladu nejpozději v den provedení testů elektronicky nahlásí agregované údaje o 

provedeném testování žáka do aplikace CovidFormsApp. 

 

V případě potvrzeného pozitivního případu škola zašle KHS seznam žáků, kteří byli v předcházejících 2 

dnech v jedné třídě nebo skupině s jiným žákem, který měl pozitivní výsledek preventivního testu a také 

jméno samotného pozitivně testovaného žáka.  

 

Ochrana osobních údajů: 

 

K údaji o výsledku testu konkrétního žáka mají přístup pouze pověření pracovníci školy. 

 

Zpracování osobních údajů, které je prováděno v souvislosti s testování, je prováděno na základě zákona o 

ochraně veřejného zdraví, podle kterého bylo mimořádné opatření MZd. vydáno, a spadá tedy pod 

ustanovení o tom, že „zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje“ 

(čl. 6 odst. 1 písem. c) GDPR), tzn. zpracování těchto údajů není založeno na souhlasu se zpracování, takže 

škola v tomto případě souhlas nezajišťuje. 
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Škola reportuje pouze anonymizované, souhrnné výsledky testování. Údaje o konkrétním žákovi se předávají 

pouze mezi školou a místně příslušnou KHS. 

 

Další podrobnosti lze nalézt na webových stránkách MŠMT http://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) a ve škole během třídnických hodin, pedagogické rady a zveřejněním na nástěnce školy 

v budově školy. 

 

V Karlových Varech dne 26.08.2021      

 

 

         Mgr. Vendula Pušová 

         ředitelka školy 

http://koronavirus.edu.cz/

