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Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby), která vstupuje do budovy školy, 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 Ministerstva zdravotnictví (respirátor FFP2, KN95).  

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, 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 jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským 

potvrzením; 

• další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně 

platným mimořádným opatřením (typicky např. při konzumaci potravin a nápojů).  

 

Příjezd na domov mládeže 31. 8. 2021 

• příjezd na domov mládeže všech žáků je 31.8. 2021 v době od 14,00 hodin, popř. 

1.9.2021; 

• vstup rodičů do budovy školy není dovolen; 

• žáci se zaregistrují k ubytování ve vestibulu školy a ubytují se dle pokynů 

vychovatelů; 

• ve společných prostorách školy musí žáci nosit ochranu dýchacích cest, na pokojích 

není ochrana dýchacích cest povinná   

 

Screeningové testování žáků ve škole 

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě, první test 

se provede 1. září, dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.  

1. září 2021: 

- zahájí žáci všech tříd 2. – 4. ročníků a NPZ1 školní rok v učebnách v 7.50 dle 

rozpisu, kde proběhne screeningové testování, slavnostní zahájení proběhne v 

11.00 hodin; 

- žáci 1. ročníků zahájí školní rok dle rozpisu ve společenském sále, a poté proběhne 

screeningové testování v učebnách.   

V dalších dnech proběhne screeningové testování vždy v 1. vyučovací hodině. 

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. Takový 

žák je povinen svůj příchod do školy hlásit na studijním oddělení, kde bude informován o 

dalším postupu.  

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost: 

• 14 dnů po plně dokončeném očkování; 



• po prodělaném onemocnění covid-19 (do 180 dní od prvního pozitivního testu),  

• případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v 

odběrovém místě.  

Pokud žák testování neabsolvuje, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování 

(prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky a 

dalších aktivit ve střední škole pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, 

konkrétně:  

• povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském 

zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy; 

• nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a 

nesmí použít sprchy; 

• při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek 

dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu; 

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

osob minimálně 1,5 metru.  

 

           Pokud žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-

li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku), 

potom škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit 

žákovi osobní přítomnost na vzdělávání. 

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

vzdělávání. Škola kontaktuje zákonného zástupce žáka a vydá mu potvrzení o tom, že žák byl 

pozitivně testován. Daný žák nebo zákonný zástupce žáka je povinen 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. O výsledku 

tohoto vyšetření bude žák nebo zákonný zástupce žáka neprodleně informovat školu, a to 

telefonicky na sekretariát školy na číslo 541123222 nebo e-mailem info@cichnovabrno.cz . 

Dítě nebo žák 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.  

 

Bližší informace najdete na https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-

k-provozu-skol-a-testovani.pdf . 

 

         Ing. Olga Hölzlová 

            ředitelka školy 
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