30. srpna 2021

Informace k protiepidemickým opatřením ve škole
Vážení rodiče, vážení žáci,
ministerstvo zdravotnictví vydalo 20. srpna 2021 mimořádné opatření (čj. MZDR 14600/202119/MIN/KAN, úplné znění je k dispozici na webových stránkách ministerstva zdravotnictví), které
upravuje podmínky osobní přítomnosti žáků ve škole v souvislosti s onemocněním covid-19. Na
následujících řádcích naleznete přehled toho nejdůležitějšího, co nejen z tohoto mimořádného
opatření vyplývá (z důvodu přehlednosti neobsahuje text všechny podrobnosti).

1. Preventivní screeningové testování žáků
Preventivní testování žáků prostřednictvím neinvazivního antigenního testu proběhne 1., 6. a 9.
září 2021. Test poskytne žákům škola (jde o centrálně distribuované testy Sejoy a Genrui BioTech)
a žáci si jej sami provedou za dohledu pověřeného pracovníka školy. Návod na testování je
přílohou tohoto materiálu, k dispozici je i videonávod – test Sejoy / test Genrui.
Žák, který nebude v den termínu testování ve škole, provede test v den svého příchodu do školy –
při příchodu oznámí na vrátnici školy, že ještě nebyl otestován a pracovník vrátnice mu sdělí,
v jaké místnosti testování probíhá.
Preventivní testování se nebudou účastnit žáci, kteří doloží, že:
a) mají plně dokončené očkování (včetně uplynutí lhůty 14 dní od dokončeného očkovacího
schématu); nebo
b) prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního testu
neuplynulo více než 180 dní; nebo
c) absolvovali s negativním výsledkem test v odběrovém místě, a to nejdéle před 7 dny v případě
RT-PCR testů a nejdéle před 72 hodinami v případě rychlých antigenních testů.
V případě, že žák preventivní testování neabsolvuje nebo nedoloží některou z výše uvedených
výjimek, bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit organizovaných školou pouze za
dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně:
a) povinnost nosit ochranu dýchacích cest (respirátor např. FFP2, KN 95) po celou dobu pobytu:
 ve vnitřních prostorech školy (ve třídě i ve společných prostorách),
 ve venkovních prostorech školy, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru;
b) nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převlékat se musí s odstupem od ostatních osob a nesmí
použít sprchy;
c) při konzumaci pokrmů a nápojů musí sedět v lavici a dodržovat přitom odstup od ostatních
minimálně 1,5 metru (v průběhu konzumace nepoužívá respirátor).
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2. Postup v případě pozitivního výsledku testu
V případě, že bude mít žák pozitivní výsledek preventivního testu, bude škola o této skutečnosti
bezodkladně informovat zákonného zástupce a vystaví potvrzení. Zákonný zástupce / zletilý žák
je povinen informovat o pozitivním výsledku testu praktického lékaře za účelem absolvování
konfirmačního RT-PCR testu. Žák je povinen bezodkladně opustit školu (se zákonným zástupcem
nezletilého žáka bude dohodnuto, zda smí žák opustit školu sám, nebo si jej zákonný zástupce či
jiný doprovod vyzvedne – do té doby bude žák oddělený od ostatních osob v izolační místnosti).
Žák se může vrátit k prezenční výuce až po doložení negativního výsledku konfirmačního RTPCR testu, resp. po doložení skončení povinné izolace.
Mimořádné opatření rovněž upravuje důsledky pro epidemiologicky významné kontakty pozitivně
testovaného žáka. Spolužákům, kteří byli 2 dny před nebo 2 dny po provedení testu s pozitivně
testovaným žákem v jedné třídě, je také znemožněna osobní přítomnost na vzdělávání, a to do
doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu žáka s pozitivním výsledkem preventivního
testu provedeného ve škole. Bude-li tento výsledek negativní, pak se všichni žáci mohou vrátit do
školy. Pokud bude výsledek pozitivní, rozhodne krajská hygienická stanice na základě
epidemiologického šetření o následných protiepidemických opatřeních. Spolužákům s plně
dokončeným očkováním, nebo těm, kteří jsou po prodělání nemoci v tzv. ochranné lhůtě do 180
dní, a kteří nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 (teplota 37° C a více, suchý kašel,
obtíže s dýcháním, ztráta chuti a čichu, bolesti v krku, hlavy, zad, svalů nebo kloubů, únava, méně
často rýma, průjem, nechutenství nebo nevolnost), bude umožněna osobní přítomnost ve škole
i v případě, že byly v jedné třídě s pozitivně testovanou osobou.
Zákonný zástupce / zletilý žák je povinen nahlásit škole, pokud měl žák pozitivní výsledek testu
i mimo školu – přesněji, pokud byl ve škole 2 dny před nebo 2 dny po provedení pozitivního RTPCR testu, nebo pozitivního rychlého antigenního testu a měl příznaky onemocnění covid-19.
Na distanční výuku přechází nepřítomní žáci pouze tehdy, pokud bude znemožněna osobní
přítomnost ve škole více než polovině žáků třídy.

3. Ochrana dýchacích cest
Ochranu dýchacích cest obecně (tj. bez výše popsaných situací) upravuje jiné mimořádné opatření
ministerstva zdravotnictví. Pro oblast školství z něj v současné době vyplývá, že žáci musí nosit
ochranu úst a nosu (aktuálně jde o respirátor nebo obdobný prostředek s příslušnou filtrační
účinností) ve vnitřních prostorech školy, zejména s výjimkou:
a) situace, kdy při vzdělávání sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni,
b) vzdělávacích aktivit neumožňujících nošení respirátoru – typicky tělesná výchova,
c) nezbytně nutné doby ke konzumaci pokrmů a nápojů,
d) žáků, kteří nemohou mít nasazený respirátor ze zdravotních důvodů (tuto skutečnost musí
prokázat lékařským potvrzením, které zároveň specifikuje jiný způsob ochrany dýchacích
cest).
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4. Hygienická pravidla a související opatření
Hygienická pravidla a související opatření byla školou nastavena již v loňském školním roce. Níže
je znovu připomínáme.
Při vstupu do budovy školy není třeba odevzdávat prohlášení o bezinfekčnosti. Do budovy školy
nebude umožněn vstup osobám s příznaky infekčního onemocnění. U vstupu do budovy školy jsou
k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. Škola má k dispozici
bezkontaktní teploměry k měření tělesné teploty v případě podezření na infekční onemocnění.
Trpí-li žák chronickým nebo alergickým onemocněním s přetrvávajícími příznaky infekčního
onemocnění (rýma, kašel), musí doložit potvrzením od lékaře, že netrpí infekční nemocí. Bez
tohoto potvrzení mu nebude vstup do budovy školy umožněn.
V případě, že se u žáka objeví příznaky akutního infekčního onemocnění během dne, bude
izolován od ostatních spolužáků a zaměstnanců školy. Zletilý žák co nejrychleji opustí budovu
školy. V případě nezletilých žáků budou kontaktováni rodiče a bude s nimi dohodnuto, zda smí
žák opustit školu sám, nebo si jej zákonný zástupce či jiný doprovod vyzvedne. Do té doby bude
mít žák nasazenou ochranu dýchacích cest a bude oddělen od spolužáků a zaměstnanců školy.
Všichni žáci s příznaky akutního infekčního onemocnění mají povinnost kontaktovat svého lékaře,
který rozhodne o dalším postupu.
K izolaci nemocných nezletilých žáků bude využívána hygienická místnost ve 4. patře, kterou lze
přirozeně větrat oknem a má vlastní umyvadlo a toaletu. Po dobu pobytu v této místnosti bude žák
pod dozorem zletilé osoby (zaměstnance školy).
Žáci se před budovou školy, v šatnách a na chodbách zdržují pouze po nezbytně nutnou dobu. Žáci
se budou primárně zdržovat v učebnách, ve kterých bude probíhat výuka.
Žáci si co nejdříve po příchodu do budovy školy musí důkladně po dobu 20-30 vteřin umýt ruce,
následně mohou použít dezinfekci. Antibakteriální mýdla i dezinfekce jsou k dispozici v každé
učebně. Jestliže během dne dojdou, pořádková služba zajistí jejich doplnění na vrátnici školy. To,
že je v učebně dostatečné množství antibakteriálního mýdla a dezinfekce, kontrolují průběžně
během dne všichni vyučující. Jestliže zaregistrují, že tyto prostředky docházejí, zajistí
prostřednictvím pořádkové služby jejich doplnění (i během vyučovací hodiny).
K osušení rukou žáci používají jednorázové ručníky nebo vysoušeče.
Při kýchání si žáci zakrývají ústa jednorázovými kapesníky. Ty bezprostředně po použití odnesou
do odpadkového koše (i během hodiny) a následně si umyjí ruce.
Učebny budou často a pravidelně větrány.
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Vstup zákonných zástupců (ale i dalším osobám) do budovy školy je preferován pouze po
předchozí domluvě (jméno a čas budou nahlášeny na vrátnici). Není-li osobní účast zákonného
zástupce v budově školy nezbytně nutná, upřednostňujeme telefonický nebo mailový kontakt. Po
vstupu do budovy školy použijí zákonní zástupci dezinfekci u vrátnice a nasadí si ochranu
dýchacích cest.
Během školního roku budou v závislosti na aktuální epidemiologické situaci omezeny akce, které
nejsou nezbytné pro naplnění školního vzdělávacího programu, a při kterých dochází ke
koncentraci vyššího počtu lidí a mísení různých kolektivů (např. filmová a divadelní představení,
exkurze, sportovní akce, soutěže, zahraniční výměnné pobyty, ….).
Každý den po skončení vyučování proběhne důkladný úklid všech používaných prostor v budově
školy. Během dne si žáci mohou sami vydezinfikovat svou lavici, židli, klávesnici, myš, ….
Dezinfekční prostředky k tomu určené jsou k dispozici ve všech učebnách.
Pro aktuální oznámení související s protiepidemickými opatřeními ve škole budou využívány
standardní komunikační kanály, tj.:
a) pro komunikaci se žáky bude prioritně používána webová aplikace Bakalářů včetně
komunikačního systému Komens a textové zprávy v prostředí MS Teams;
b) pro komunikaci se zákonnými zástupci nezletilých žáků a rodiči zletilých žáků bude prioritně
používána webová aplikace Bakalářů včetně komunikačního systému Komens a e-maily;
c) informace obecného charakteru určené i pro veřejnost budou uváděny na webových stránkách
školy.

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8
příspěvková organizace | sídlo: Resslova 8, Praha 2, 120 00 | www.cao8.cz
IČ: 00638463 | ID DS: cfbxgxz | bankovní spojení: PPF banka, a. s. | č. ú.: 2001860001/6000

