
ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace 

INFORMACE O PROVOZNÍCH OPATŘENÍCH 

od 12. 4. 2021 (školní rok 2020/2021) 

 

Na základě Manuálu k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 aktualizovaného MŠMT 

ČR ke dni 6. 4. 2021, Mimořádného opatřením Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve 

školách a školských zařízení ze dne 6. 4. 2021, č. j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN, Mimořádného opatření 

Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění ze dne 6. 

4. 2021, Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN a Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k testování 

zaměstnanců ve školách a školských zařízení ze dne 6. 4. 2021 Č. j.: MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN bude 

vzdělávání ve všech objektech ZŠ Chodov, Nejdecká 254 probíhat za následujících podmínek: 

 

Škola zahájí činnost od 12. 4. 2021 v plném rozsahu, výuka ve všech třídách bude stálá, prezenční. Počet 

žáků ve třídách a dalších skupinách není omezen. Pohyb před budovou školy není upraven žádným 

předpisem. U prezenčně vzdělávaných dětí a žáků je přítomnost ve výuce podmíněna účastí na preventivním 

testování (viz testování žáků a dětí PřT). V prostorách školy jsou děti a žáci povinni nosit chirurgické roušky, 

pedagogové, zákonní zástupci a cizí osoby respirátory FFP2 (ochranné prostředky dýchacích cest). U žáků 

ZŠ speciální bude vzhledem k jejich individuálním zvláštnostem a zdravotnímu postižení nošení roušek 

doporučené, dobrovolné. 

 

VSTUP DO BUDOV ŠKOLY 

Vstup do školy bude umožněn pouze žákům a dětem z přípravné třídy s chirurgickou rouškou, omezeně 

doprovázejícím osobám a „cizím“ osobám s ochranou úst – respirátorem FFP2. Pro dezinfekci rukou při 

vstupu do budovy jsou umístěny desinfekčními prostředky v prostoru hlavního vchodu.  

MŠMT doporučilo omezit vstup do školních prostor rodičům a „cizím“ osobám. Rodiče by proto měli chodit      

do školy co nejméně a jen po předchozí domluvě s vedením školy nebo třídní učitelkou jejich dítěte. 

Do školy nesmí vstupovat nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým 

příznakům COVID-19 (např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti 

svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), osoby, které mají v daném čase nařízeno karanténní 

opatření nebo nařízenou izolaci KHS Karlovy Vary. 

 

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ A DĚTÍ PŘT 

Podmínkou pro prezenční výuku bude absolvování antigenního testu na COVID – 19. Preventivní testování 

se ve škole bude probíhat od 12. dubna 2021. Děti, žáci i zaměstnanci školy se budou dvakrát týdně testovat 

samoodběrem, pomocí Ag testů (jejich dodání zajišťuje MŠMT). Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve 

čtvrtek a to ve třídě na začátku vyučování. U dětí, které docházejí do ranní ŠD, v družině. Testy jsou 

neinvazivní, provádí se z kraje nosu.  

Z testování jsou vyjmuty osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 a od jejich prvního pozitivního RT-

PCR testu neuplynulo více než 90 dnů (je nutné doložit lékařským potvrzením, zprávou z laboratoře v listinné 

či elektronické podobě). Dále osoby, které mají negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost 

antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší 48 hodin, a 

který byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření 

Ministerstva zdravotnictví k provádění testů, nebo má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR. 

 

V případě testování dětí z přípravné třídy, žáků ZŠ speciální a mladších žáků, kdy si testovaný není schopen 

provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu zákonným zástupcem (či jinou osoba, která musí 

mít souhlas nebo musí být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). Pedagogové 

budou provádět dohled nad samotestováním dětí a žáků. V případě, že dítě nastoupí do školy (například po 

nemoci) v jiný den, než v pondělí nebo čtvrtek, testování proběhne vždy první den, kdy nastoupí do školy. 

V odůvodněných případech, pokud zákonný zástupce požádá, může být dítě/žák testován jiným testem, 

dodaným zákonným zástupcem za podmínky, že daný antigenní test je na seznamu těch, kterým MZ vydalo 

výjimku (viz https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/), může být ze strany 

školy akceptován. Škola nicméně nemá povinnost ho využít a zákonný zástupce nemá právo si jeho použití 

vynucovat. 

 

https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/
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Při vyhodnocování testů, předávání jejich výsledků se bude řídit pokyny stanovenými v Ministerstva 

zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení ze dne 6. 4. 2021, č. j. MZDR 

14592/2021-3/MIN/KAN. Škola bez zbytečného odkladu v den získání výsledků testů elektronicky nahlásí 

agregované (anonymizované počty údaje o provedeném testování u dítěte nebo žáka podle čl. I do aplikace 

COVID forms App). 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-

opat%C5%99en%C3%AD-testov%C3%A1n%C3%AD-%C5%BE%C3%A1k%C5%AF-ve-

%C5%A1kol%C3%A1ch.pdf 

 

Neúčast na testování 

Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. 

Důsledkem neúčasti na testování je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání, a to s ohledem na 

nutnost ochrany veřejného zdraví v současné nepříznivé epidemické situaci. K testování se může dostavit dítě 

pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. Pokud se dítě neúčastní prezenčního 

vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené 

absenci škola sice nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání dle zákona, ale bude písemně 

se zákonným zástupcem domluvena forma studijní podpory - např. posílání týdenních plánů, využití 

individuální konzultace apod. 

 

TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY 

Od 12. dubna 2021 je ve škole uložena povinnost testovat zaměstnance, kteří přicházejí do kontaktu s dětmi 

nebo žáky, 2x týdně Ag testy (pondělí a čtvrtek), ostatní zaměstnance pak 1x týdně (pondělí), a v případě RT-

PCR testů vždy 1x týdně. K testování budou použity neinvazivní Ag testy nebo neinvazivní PCR testy. 

Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek a to před začátkem vyučování nebo při příchodu 

zaměstnance na pracoviště. Nebude-li přítomen zaměstnanec v den termínu testování ve škole, testování se 

provede v den jeho příchodu. 

 

Z testování jsou vyjmuty osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 a od jejich prvního pozitivního RT-

PCR testu neuplynulo více než 90 dnů (je nutné doložit lékařským potvrzením, zprávou z laboratoře v listinné 

či elektronické podobě). Dále osoby, které mají negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost 

antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, 

a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření 

Ministerstva zdravotnictví k provádění testů, nebo má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o 

provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě 

dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, 

nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo 

nejméně 14 dnů. 

 

Při vyhodnocování testů, předávání jejich výsledků se bude řídit pokyny stanovenými v Mimořádné opatření 

Ministerstva zdravotnictví k testování zaměstnanců ve školách a školských zařízení ze dne 6. 4. 2021 Č. j.: 

MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN. Škola bez zbytečného odkladu v den získání výsledků testů elektronicky 

nahlásí agregované (anonymizované počty údaje o provedeném testování u zaměstnanců podle čl. I do 

aplikace COVID forms App). 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-

opat%C5%99en%C3%AD-testov%C3%A1n%C3%AD-zam%C4%9Bstnanc%C5%AF-ve-

%C5%A1kol%C3%A1ch.pdf 

 

HYGIENICKÝ FILTR 

Při vstupu do školy se dětem nebude měřit teplota. Bude ale věnována zvýšená pozornost příznakům 

infekčního onemocnění (např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy,  

bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.). Při jejich zjištění bude nutné volit následující 

postup: 

 příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – v případě, že je přítomen jeho zákonný 

zástupce, žák není vpuštěn do budovy školy 

 příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen jeho zákonný zástupce, 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-testov%C3%A1n%C3%AD-%C5%BE%C3%A1k%C5%AF-ve-%C5%A1kol%C3%A1ch.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-testov%C3%A1n%C3%AD-%C5%BE%C3%A1k%C5%AF-ve-%C5%A1kol%C3%A1ch.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-testov%C3%A1n%C3%AD-%C5%BE%C3%A1k%C5%AF-ve-%C5%A1kol%C3%A1ch.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-testov%C3%A1n%C3%AD-zam%C4%9Bstnanc%C5%AF-ve-%C5%A1kol%C3%A1ch.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-testov%C3%A1n%C3%AD-zam%C4%9Bstnanc%C5%AF-ve-%C5%A1kol%C3%A1ch.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-testov%C3%A1n%C3%AD-zam%C4%9Bstnanc%C5%AF-ve-%C5%A1kol%C3%A1ch.pdf
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neprodleně dojde k izolaci žáka od ostatních přítomných ve škole a současně bude informován 

zákonný zástupce a vyzván k bezodkladnému vyzvednutí dítěte ze školy 

 příznaky se vyskytnou průběhu přítomnosti žáka ve škole - neprodleně dojde k izolaci žáka od 

ostatních přítomných ve škole a současně bude informován zákonný zástupce a vyzván k 

bezodkladnému vyzvednutí dítěte ze školy. Je nutné, aby žák opustil v nejkratším možném čase 

budovu školy. 

 

Alergici a chronicky nemocní budou muset prokázat lékařským potvrzením, že netrpí infekční nemocí: 

„Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, 

včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že 

netrpí infekční nemocí. Toto potvrzení vydá dětský lékař.“ (MŠMT) 

 

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ 

Ve škole bude k dispozici dezinfekce, po příchodu do budov si budou všichni mýt a dezinfikovat ruce. Bude 

se častěji větrat, vytírat, uklízet hygienická zařízení, dezinfikovány budou povrchy, které používá více lidí 

(kliky, vypínače, klávesnice…). 

Výjezdy, výlety a školní akce 

Školní výlety a akce nejsou zakázané, ale podléhají momentální epidemiologické situaci. 

 

KARANTÉNA 

Pozitivní test dítěte, žáka  

Pozitivně testované dítě, žák bude vždy izolován od ostatních osob do izolační místnosti. 

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

v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny děti a žáky, kteří 

byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování (vč. školní družiny) v některý z předchozích 

2 dnů. 

 Škola kontaktuje zákonného zástupce, dítě/žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. 

Zákonný zástupce bude poučen o nutných opatřeních po návratu domů (kontaktování dětského 

lékaře, absolvování PCR testu, podmínek pro návrat dítěte do školy aj.) Školou bude vystaveno 

potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu. 

Pozitivní test zaměstnance  

Pozitivně testovaný zaměstnanec bez zbytečného odkladu opustí školu. 

 V případě pozitivního dítěte, žáka nebo dítěte se povinná izolace kontaktů nevztahuje na zaměstnance 

školy (pokud byla dodržována režimová a hygienická opatření nebo místně příslušná krajská 

hygienická stanice.  

 V případě, že je pozitivně testovaný pedagogický pracovník školy, vztahují se pravidla izolace skupin 

na všechny děti, žáky, studenty, které daný pedagog vyučoval v posledních 2 dnech. Školou bude 

vystaveno potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu. 

 

DISTANČNÍ VÝUKA 

Výuka na dálku je povinná při nadpoloviční absenci dětí v jedné třídě kvůli karanténě nebo z rozhodnutí 

ministerstva či krajské hygienické stanice. Pokud chybí méně než polovina žáků třídy, je distanční výuka pouze 

doporučená. Děti, které nejsou v karanténě, se dále vzdělávají prezenčně. Distanční výuka dle MŠMT nemusí 

automaticky probíhat online. Může se jednat o zasílání tištěných materiálů, pokynů k samostatné práci                  

s učebními texty, online přenos prezenční výuky. Škola přizpůsobí formu distanční výuky individuálním 

zvláštnostem žáků. 

 

ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI NAŘÍZENÉ KARANTÉNĚ 

Pokud je dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole 

a úplata za školní družinu se platí. 

Při přerušení provozu školy a ŠD bude podle délky omezení úplata za školní družinu ponížena. 

 

V Chodově dne 11. 4. 2021 

Mgr. Iva Jurnečková 

ředitelka školy 


