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Žáci vstupují do školy průběžně, neshromažďují se před vstupy do budov!  
 
Osoby vstupující do budovy školy jsou povinny si zakrýt dýchací cesty ochranným 
prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření 
MZd. 
(Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty 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 tohoto opatření, 
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). 
 

Cizí osoby a zákonní zástupci žáků vstupují do budovy školy a školní družiny pouze 
v naléhavých případech!  
Žáci a zaměstnanci školy pohybující se ve škole a školském zařízení mají povinnost nosit  
ve společných prostorech respirátory/roušky. Ty nemusí mít ve třídách, v odborných 
učebnách a při stravování. Viz níže. 
Žáci jsou vybaveni minimálně dvěma respirátory/rouškami na den a sáčkem na jejich 
úschovu.   
U vstupu do budovy školy a školní družiny, v každé učebně, jídelně, oddělení ŠD, 
sociálním zařízení (WC) a u tělocvičny jsou v nádobách s dávkovačem k dispozici 
prostředky k dezinfekci rukou. Po příchodu do třídy si žáci důkladně umyjí ruce a osuší 
jednorázovými ručníky. Případně provedou dezinfekci rukou a dodržují hygienu rukou 
po celou dobu pobytu ve škole.  
Žáci se  učí ve svých třídách. O přestávkách mezi jednotlivými vyučovacími hodinami se 
zdržují ve svých třídách nebo před nimi. Nenavštěvují žáky z jiných tříd. Do odborných 
učeben a zpět do tříd přechází pouze za doprovodu vyučujícího. Na konci vyučovací 
hodiny v odborné učebně provádí dezinfekci svého pracovního místa. 
 
Testování 
Škola provede 1. (1. třída 2. 9.), 6. a 9. září preventivní screeningové testování žáků.   
Testování nepodstupují žáci, kteří jsou 14 dnů po plně dokončeném očkování nebo po 
prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na 
covid-19), případně žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém 
místě.   
Pokud se žák screeningovému testování neúčastní, bude mít následně po celou dobu 
pobytu ve škole, školní družině, jídelně  a ve venkovních prostorech (pokud nebude 
možné dodržet rozestup 1,5 metru) dýchací cesty zakryty dýchací rouškou nebo 
respirátorem. Nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převléká se s odstupem od ostatních 
osob, nepoužívá sprchy a  nezpívá v hodinách HV.  
Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je zakázána osobní přítomnost 
na vzdělávání. Více viz Podmínky testování. 
 
 
 

 

Základní škola Hlučín, Hornická 7 
okres Opava, příspěvková organizace 

 
 

Hornická 7/1266, 748 01 Hlučín, Tel./fax: 595 041 377, e-mail: hlucin@zshornicka.cz 
 



Žáci s příznaky infekčního onemocnění (kašel, rýma atd.) nemohou do školy vstoupit. 
Pokud se příznaky projeví u žáka během vyučování, nasadí si neprodleně ochranu 
dýchacích cest a je umístěn do samostatné místnosti. Současně jsou kontaktováni  jeho 
zákonní zástupci a vyzváni k neprodlenému vyzvednutí žáka ze školy. Ti zároveň 
telefonicky kontaktují praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 
 
Žáku 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 se potvrzením od praktického lékaře, že netrpí 
infekční nemocí. 
 
Ve školní jídelně se mohou stravovat žáci a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.  
Ti mají povinnost nosit v  jídelně respirátor/roušku, s výjimkou doby konzumace stravy. 
Žáci odchází do jídelny pouze s vyučujícím. Před vstupem do jídelny si důkladně umyjí 
ruce, případně dezinfikují. V jídelně jsou povinni dodržovat rozestupy minimálně 1,5 m. 
V jídelně sedí žáci u stolů po třídách. U jednoho stolu se mohou stravovat maximálně 4 
strávníci. Jídlo včetně příboru si strávníci odebírají na předem připravených podnosech. 
Po obědě odnáší podnos s nádobím na předem určené místo a s vyučujícím odchází zpět 
do třídy nebo domů. 
V jídelně nesmí být větší počet strávníků, než je míst k sezení.  
 
Žáci/ zaměstnanci, kteří se nepodrobní testování a současně se na ně nevztahuje žádná 
z výjimek jsou povinni při stravování dodržovat odstup od ostatních osob (tedy těch, 
kteří se testují, mají ukončené očkovaní, jsou po prodělání nemoci, případně nemohou 
vůbec nosit respirátor/roušku) nejméně 1,5 m. 
 
Stravu nemohou odebírat žáci, kteří jsou v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ani 
jejich zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí 
do jídelny vstupovat nemocná osoba.  
 
Pokud některý z výše uvedených pokynů je v rozporu s platnou verzí ŠŘ, je mu 
nadřazen!  
 
 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že informace o podmínkách vzdělávání se stále 
upřesňují, žádám Vás o průběžné sledování informací na našich webových 
stránkách www.zshornicka.cz a v BAKALÁŘÍCH. 
 
 
 

 
 
              Mgr. Martin Franek 
V Hlučíně, dne 27. 8. 2021             ředitel školy            

  


