
Informace k provozu školy od 13. 9. 2021 
 

Vzhledem ke skončení platnosti Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR 

upravujícího provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) 

k datu 10. 9. 2021 se od pondělí 13. 9. 2021 bude provoz Základní školy a Mateřské školy 

Vranovice řídit následujícími pokyny. 

 

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 16. 8. 2021, 

vydaného jako příloha usnesení vlády č. 711 (v plném znění dostupné zde) je všem osobám 

do odvolání tohoto opatření zakázán pohyb bez ochranných prostředků dýchacích cest 

ve vnitřních prostorách školy (základní i mateřské) a školní družiny. 

 

Ve venkovních prostorách je nutné používat ochranu dýchacích cest tam, kde dochází na 

stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 

1,5 metru, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti. 

 

Tento zákaz se nevztahuje na: 

 děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku; to se nevztahuje na děti v přípravné 

třídě základní školy (platí tedy pouze pro děti v mateřské škole), 

 děti, žáky a pedagogické pracovníky v rámci vzdělávacích aktivit, jejichž charakter 

neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělesná výchova, zpěv, hra na 

dechový nástroj), 

 děti a žáky, kteří při vzdělávání sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, 

 pedagogické pracovníky při poskytování vzdělávání, 

 zkoušeného a zkoušejícího, pokud od sebe dodrží vzdálenost alespoň 1,5 metru, 

 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, 

 pedagogické pracovníky v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné 

obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti 

jiné osoby než spolupracovníka, pokud není zaměstnavatelem na základě přijatých 

a prováděných hygienických, technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik 

stanoveno jinak, 

 děti, žáky a pedagogické pracovníky v provozovně školního stravování v době konzumace 

potravin a pokrmů, včetně nápojů, a to za podmínky, že jsou usazeni u stolu, 

 děti, žáky a pedagogické pracovníky v prostorech plaveckého bazénu, 

 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, který je 

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

uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích 

cest. 

 

Děti a žáci do 15 let věku musí používat jako ochranu dýchacích cest minimálně 

zdravotnickou obličejovou masku (chirurgickou roušku) nebo obdobný prostředek 

naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN 

EN 14683+AC, který brání šíření kapének. 

Osoby starší 15 let musí jako minimální ochranu dýchacích cest použít respirátor nebo 

obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIAC6296GCY


podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných 

norem (např. FFP2, KN 95), který brání šíření kapének. 

 

Tento zákaz platí do odvolání uvedeného mimořádného opatření! 

 

V přiměřeném rozsahu nadále zůstává v platnosti i Soubor doporučení pro školy a školská 

zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19 (plné znění dostupné zde), ovšem 

bez screeningového testování a všech pokynů a doporučení s ním souvisejících.  

 

Tato pravidla lze shrnout do následujících bodů:     

 osobní přítomnost dětí a žáků na vzdělávání je umožněna za podmínky, že dítě či žák 

nemá příznaky onemocnění covid-19 (postup při objevení příznaků infekčního 

onemocnění u dítěte určuje směrnice školy dostupná zde) 

 vstup třetích osob do všech vnitřních prostor školy (mimo děti a zaměstnance) je možný 

jen v nezbytně nutných případech s tím, že bude minimalizován 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) 

 nadále je povinné dodržovat pravidla pro návrat do ČR ze zahraničí podle aktuálně 

platné informace ministerstva zahraničí a ministerstva zdravotnictví, která mohou ovlivnit 

možnost nástupu dítěte do školy (povinnost samoizolace, podstoupení testů…) 

 běžné fungování školní družiny a osobní přítomnost dětí a žáků je umožněna za stejných 

podmínek, jaké jsou uvedeny pro přítomnost na vzdělávání v základní škole 

  

 

 

         Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D. 

                  ředitel školy 

 

 

https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani_akt.20-08-2021.pdf
https://skolavranovice.cz/wp-content/uploads/2020/09/Smernice-infekcni-nebezpeci.pdf
https://skolavranovice.cz/wp-content/uploads/2020/09/Pokyn-k-omezen%C3%AD-pohybu-osob.pdf

