
Informace k provozu školy od 8. 6. 2021 do odvolání 
 

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 7. 6. 2021, vydaného 

pod č.j. MZDR 14600/2021-15/MIN/KAN, v plném znění dostupné zde, a následného pokynu 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v plném znění dostupný zde, se od 8. 6. 2021 

do odvolání omezuje provoz Základní školy a Mateřské školy Vranovice dále popsaným 

způsobem. 

 

Mateřská škola 

 je umožněna osobní přítomnost všech dětí, zapsaných k předškolnímu vzdělávání, bez 

omezení 

 osobní přítomnost je umožněna za podmínky, že dítě nemá příznaky onemocnění covid-19 

(postup při objevení příznaků infekčního onemocnění u dítěte určuje směrnice školy 

dostupná zde), preventivní testování není povinné 

 děti jsou vzdělávány ve svých obvyklých třídách s tím, že se třídy mohou prolínat 

a slučovat 

 při vzdělávání v mateřské škole je povolen zpěv i sportovní činnosti 

 školní výlety jsou povoleny, pro jejich realizaci je nutné dodržovat všechna obecně platná 

protiepidemická nařízení, která dopadají na jejich průběh 

 vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně 

nutných případech s tím, že bude omezen kontakt těchto osob s osobami v prostorách školy 

(z tohoto důvodu nadále platí pokyn ředitele školy k omezení pohybu cizích osob 

v prostorách školy, dostupný na webových stránkách školy zde) 

 děti v mateřské škole a pedagogičtí pracovníci při poskytování předškolního vzdělávání 

nemají povinnost nosit ochranu úst a nosu  

 

Základní škola – 1. stupeň 

 je umožněna osobní přítomnost dětí v přípravné třídě a žáků 1. stupně, za podmínky, 

že dítě či žák nemá příznaky onemocnění covid-19 (postup při objevení příznaků 

infekčního onemocnění u dítěte určuje směrnice školy dostupná zde) a podstoupí 

v požadované frekvenci preventivní antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-

2 (viz dále Preventivní testování) 

 děti v přípravné třídě i na 1. stupni se budou vzdělávat v plné prezenční výuce ve své 

třídě podle obvyklého rozvrhu 

 vstup do budovy školy bude probíhat podle obvyklých pravidel bez nutnosti vstupu po 

skupinách (třídách) v přesně určený čas, vyjma dne, ve kterém bude probíhat 

preventivní testování (viz dále Preventivní testování) 

 ukončení výuky bude nadále probíhat rovněž podle platného rozvrhu  

 
Základní škola – 2. stupeň 

 je umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupně, za podmínky, že žák nemá příznaky 

onemocnění covid-19 (postup při objevení příznaků infekčního onemocnění u dítěte určuje 

směrnice školy dostupná zde) a podstoupí v požadované frekvenci preventivní antigenní 

test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (viz dále Preventivní testování) 

 žáci 2. stupně se budou vzdělávat v plné prezenční výuce 

 výuka bude probíhat plně dle platného rozvrhu 

 vstup do budovy školy bude probíhat podle obvyklých pravidel bez nutnosti vstupu po 

skupinách (třídách) v přesně určený čas  
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 pouze v den, kdy bude probíhat preventivní testování (viz dále Preventivní testování), 

bude stanovena nejpozdější doba nástupu na vyučování tak, aby testování zahájila celá 

třída společně s předstihem před začátkem vyučování 

 ukončení výuky bude nadále probíhat rovněž podle platného rozvrhu 

 

Základní škola – společné pokyny 

 vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně 

nutných případech s tím, že bude omezen kontakt těchto osob s osobami v prostorách školy 

(z tohoto důvodu nadále platí pokyn ředitele školy k omezení pohybu cizích osob 

v prostorách školy, dostupný na webových stránkách školy zde) 

 součástí vzdělávání na základní škole nemůže být zpěv, sportovní činnosti jsou povoleny 

ve vnějších i vnitřních prostorách za přesně vymezených podmínek dle platného 

mimořádného opatření MZ ČR 

 školní výlety jsou povoleny, pro jejich realizaci je nutné dodržovat všechna obecně platná 

protiepidemická nařízení, která dopadají na jejich průběh 

 žáci základní školy musí při vzdělávání ve vnitřních prostorách školy povinně používat 

ochranu úst a nosu v podobě 

‒ respirátoru bez výdechového ventilu třídy FFP2, KN95, nebo 

‒ zdravotnické obličejové masky (chirurgické roušky), nebo 

‒ obdobného prostředku, který naplňuje všechny technické podmínky a požadavky normy 

ČSN EN 14683+AC 

 žáci nemusí mít nasazený ochranný prostředek úst a nosu při vzdělávání po dobu, 

kdy sedí v lavici, nebo jsou jinak usazeni  

 děti v přípravné třídě pak nemusí mít nasazenu ochranu úst a nosu ani ve společných 

prostorách školy a v jídelně 

 pedagogičtí pracovníci nemusí mít během výuky nasazenu ochranu úst a nosu a to při 

poskytování vzdělávání obecně 

 ochrana úst a nosu dále není povinná ani v případě individuální konzultace 

 při pobytu ve venkovních prostorách během vyučování a v případě sportovních činností 

se používání ochrany úst a nosu řídí obecně platným mimořádným opatřením MZ ČR 

k nošení ochrany úst a nosu 

 oběd děti odebírají obvyklým způsobem v prostorách jídelny Scolarest  

 žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách jídelny nosit ochranu úst a nosu, 

s výjimkou doby konzumace stravy  

 

Školní družina 

 je umožněno běžné fungování školní družiny bez omezení homogenity skupin (tříd) 

 organizace družiny tak probíhá obvyklým systémem tří oddělení s jejich postupným 

slučováním, což zajišťuje i dosažení běžné provozní doby do 17.00 h. 

 ranní družina bude poskytována od úterý do pátku v běžném režimu od 06.00 do 07.45 h. 

pro všechny řádně přihlášené děti 

 pondělí bude u žáků 1. stupně probíhat preventivní testování (viz dále Preventivní 

testování), které musí proběhnout před zahájením vzdělávání (tedy i při nástupu do školní 

družiny pokud nastane dříve, než nástup do školy) a toto testování není škola v ranní 

družině, vzhledem ke způsobu její organizace, schopna personálně zajistit  

 s používáním ochrany úst a nosu platí přiměřeně stejná úprava jako pro děti ve škole, 

pokud jsou usazeni u nějaké činnosti na jednom místě, mohou ochranu úst a nosu sundat, 

pokud probíhají nějaké společné činnosti v pohybu, nebo využívají společných prostor 

školní družiny, musí mít ochranu úst a nosu nasazenu 

https://skolavranovice.cz/wp-content/uploads/2020/09/Pokyn-k-omezen%C3%AD-pohybu-osob.pdf


 při pobytu ve venkovním prostředí během pobytu ve školní družině se používání ochrany 

úst a nosu řídí obecně platným mimořádným opatřením MZ ČR k nošení ochrany úst 

a nosu 

 nadále není povolen zpěv 

 pokud nastane od 31. 5. 2021 nějaká změna v docházce do ŠD, nebo odchodu dítěte ze 

ŠD, je nutné toto aktualizovat - email: dagmar.kneblova@skolavranovice.cz 

 vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školní družiny je možný jen 

v nezbytně nutných případech s tím, že bude omezen kontakt těchto osob s osobami 

v prostorách školní družiny (z tohoto důvodu nadále platí pokyn ředitele školy k omezení 

pohybu cizích osob v prostorách školy, dostupný na webových stránkách školy zde) 

  

Preventivní testování 

 dítě či žák, kterému byla umožněna osobní přítomnost na prezenční výuce ve škole, musí 

podstoupit preventivní testování neinvazivními antigenními testy, vyjma dětí 

v mateřské škole 

 této povinnosti je zbaven pouze žák, který se účastní individuální konzultace 

 ostatní děti, žáci a zaměstnanci školy se nemusí preventivně testovat pouze v těchto 

případech: 

‒ jestliže doloží, že prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich 

řádná doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ ČR a od prvního 

pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní (po skončení této ochranné lhůty se tak 

i dítě, žák či zaměstnanec po prodělaném covidu-19 musí začít povinně testovat), nebo 

‒ jestliže doloží negativní výsledek jiného antigenního testu, který není starší než 72 

hodin, nebo jiného RT-PCR testu, který není starší než 7 dní, a byl proveden 

poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření MZ 

ČR k provádění testů, nebo 

‒ jestliže byli očkováni proti onemocnění covid-19 a doloží, že: 

i. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu 

uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá 

dávka, 

ii. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu 

uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá 

dávka, 

iii. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo 

nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců. 

 preventivní testování bude na škole probíhat 1 x týdně v pondělí, ukončeno bude až 

s koncem školního roku 2020/2021 

 v případě, že dítě, žák či zaměstnanec nebude přítomen na řádném termínu testování, musí 

být testován bezprostředně po svém příchodu do školy 

 v pondělí, v den preventivního testování, budou žáci, jejichž třídy jsou umístěné 

v budově U Floriánka nastupovat podle následujícího rozpisu: 

2.A, 2.B a 3.A – 7.35 h. 

1.A, 1.B – 7.40 h. 

 v pondělí, v den preventivního testování, budou žáci, jejichž třídy jsou umístěné 

v budově Masarykova, nastupovat do školy nejpozději v 07.45 h. 

 testování bude probíhat přímo ve třídách (třída se bude testovat vždy v té třídě, ve které má 

mít 1. hodinu)  

 testování bude probíhat nadále formou samoodběru, bez nutnosti asistence 

zdravotnického personálu, nad dětmi během testování bude držen dohled pracovníkem 

mailto:dagmar.kneblova@skolavranovice.cz
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školy, který zároveň provede instruktáž k průběhu testování a bude organizačním 

činovníkem celého procesu 

 v případě testování žáků 1. - 3. ročníku 1. stupně ZŠ, je umožněna asistence při provádění 

testu třetí osobou (zákonný zástupce, či jiná osoba, která bude k tomuto mít písemný 

souhlas zákonného zástupce)  

 asistující zákonní zástupci musí dodržet všechna platná hygienická opatření (tedy 

především použít respirátor a provést při vstupu dezinfekci rukou) 

 jestliže zákonný zástupce nebude u testu přítomen a žák si nebude schopen či ochoten test 

(výtěr z nosu) provést sám a škola nebude mít písemný souhlas k provedení testu 

(pověřovaná osoba s provedením testu musí souhlasit), pak žáka nelze vpustit 

k prezenčnímu vzdělávání a škola bude muset o tomto obratem vyrozumět zákonného 

zástupce a domluvit další postup 

 pokud žákovi vyjde test negativní, je mu následně umožněna osobní přítomnost na 

vzdělávání 

 v případě, že test vyjde jako neprůkazný (tedy bez jasného výsledku), musí žák test 

opakovat, dokud nebude výsledek jednoznačný 

 žák, kterému vyjde preventivní test jako pozitivní, bude muset bezodkladně opustit školu 

a následné prezenční výuky se tak nemůže zúčastnit (v případě, že zákonný zástupce 

nebude testu přítomen, bude dítě izolováno od ostatních a škola bude obratem informovat 

zákonného zástupce, který je povinen si dítě bezodkladně vyzvednout)  

 škola vystaví pozitivně testovanému dítěti potvrzení o pozitivním testu a zákonný 

zástupce tohoto dítěte je pak povinen ihned kontaktovat poskytovatele zdravotních služeb, 

který dítě odešle na konfirmační RT-PCR test, výsledek tohoto konfirmačního testu je pak 

zákonný zástupce povinen oznámit škole 

 zpracování osobních údajů, které je prováděno v souvislosti s testováním, je prováděno na 

základě zákona o ochraně veřejného zdraví a spadá tedy pod ustanovení o tom, že 

zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, tzn., zpracování těchto údajů není 

založeno na souhlasu se zpracováním, takže škola v tomto případě souhlas nezajišťuje  

 pokud se dítě či žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, 

zákonný zástupce prokazatelně sdělí svůj nesouhlas s testováním škole, která bude 

absenci evidovat jako omluvenou 

 při takto omluvené absenci ovšem škole nevzniká povinnost poskytovat takovému dítěti 

či žákovi plnou distanční výuku, další postup tak bude řešen individuálně cestou třídní 

učitelky či učitele   

 

Testování pomocí vlastních Ag testů 

 pokud zákonný zástupce dítěte nesouhlasí s použitím dodané školní Ag sady pro 

preventivní testování, může požádat o preventivní testování pomocí vlastní dodané Ag 

sady 

 testování pomocí vlastní Ag sady ale probíhá vždy pouze na vlastní náklady zákonného 

zástupce, nevzniká tím tedy žádný nárok na finanční náhradu použité sady 

 zákonný zástupce si v takovém případě vytiskne a vyplní dále uvedenou žádost 

o testování vlastní Ag sadou, kterou podepsanou předá pověřenému pracovníkovi školy, 

který bude zajišťovat testování jeho dítěte 

 jestliže bude k testování používána stále stejná sada, stačí předání uvedené žádosti pouze 

jednou u prvního testování, ale při každé změně typu testovací sady, musí zákonný 

zástupce dodat žádost novou 

 podmínkou použití vlastní testovací sady je: 



 použitý test musí být na seznamu testů, kterým Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo 

výjimku, tento seznam je uveden na https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-

pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/ 

 zákonný zástupce se zavazuje, že test je pořízen v oficiální distribuční síti, a že do 

doby jeho použití s ním nakládal a jej skladoval v souladu s návodem k použití, který je 

na požádání schopen doložit 

 samotné provedení a vyhodnocení testu musí být rovněž realizováno v souladu 

s příslušným návodem k použití, což zákonný zástupce zajistí buď osobní přítomností 

při testování, nebo dítě na jeho přesné provedení důkladně připraví a vybaví jej 

návodem k použití  

 pracovník školy, pověřený provedením testování má v tomto případě za povinnost pouze 

zaznamenat výsledek testu 

 kdyby byl výsledek vlastního Ag testu neprůkazný, musí se postupovat stejně, jako je 

uvedeno výše, a test se musí opakovat 

 v případě, že bude výsledek vlastního testu neprůkazný, zákonný zástupce či dítě nebude 

mít druhý vlastní test a nebude souhlasit s použitím školní testovací sady, nelze v daný 

okamžik dítě zařadit do prezenční výuky 

 i všechny ostatní organizační postupy zůstávají při testování pomocí vlastní Ag sady 

stejné, jak je popsáno v části Preventivní testování 

 test musí být rozhodně proveden celý ve škole dle uvedených pravidel, škola nebude 

akceptovat vlastní testy provedené kdekoliv mimo školu 

 

 

 

         Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D. 

                  ředitel školy 
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Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace 

Masarykova 178, 691 25 Vranovice 

 

Žádost o použití vlastní Ag sady pro preventivní testování ve škole 

 
 

Já, níže podepsaný(á): ______________________________, bydlištěm _______________ 

 

________________________________________________________________________, 

 

zákonný zástupce dítěte: ______________________________, nar. __________________, 

 

bydlištěm ______________________________________________, zařazeného v MŠ*,  

 

ZŠ*, ve třídě ___________________, žádám tímto o umožnění preventivního školního  

 

testování vlastní Ag sadou. 

 

Jedná se o sadu pro neinvazivní Ag testování, které Ministerstvo zdravotnictví ČR udělilo 

výjimku a zařadilo ji na seznam schválených testů, uvedených na webových stránkách 

ministerstva https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/ 

 

Úplný název testu: _________________________________________________________ 

 

Výrobce: ________________________________________________________________ 

 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem ověřil(a), že test je uvedený na seznamu schválených 

testů, že jsem jej pořídil(a) v oficiální distribuční síti, a že jsem s ním nakládal(a) 

a skladoval(a) jej naprosto v souladu s návodem k použití. Dále se svým podpisem 

zavazuji, že test a jeho vyhodnocení bude vždy provedeno rovněž v naprostém souladu 

s návodem k použití. 

 

 

       __________________________________ 

                   podpis zákonného zástupce 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nehodící se škrtněte 

https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/

