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Pokyn ředitele školy dle mimořádného opatření – ochrana dýchacích
cest, s účinností od 25. 10. 2021 do odvolání
Všem osobám se s účinností ode dne 25. října 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto
mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest
(nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu)
naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační
účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének (dále
jen „respirátor“), a to: a) ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako:
vysoká škola, škola nebo školské zařízení, s výjimkou žáků základní školy při vzdělávání v základní
škole, školní družině a uchazečů o vzdělávání ve střední škole při přijímací zkoušce, pokud používají
ochranné prostředky uvedené v bodu 2,

2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:
•

děti, žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty a
akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci

•
•

•
•

•

vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku
(zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
děti v přípravné třídě základní školy, děti v přípravném stupni základní školy speciální, žáky
při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni,
pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky při poskytování vzdělávání,
zkoušený a zkoušející při zkoušce ve škole nebo vysoké škole, pokud všechny osoby
udržují 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
osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor
nebo roušku, 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 jakýkoli ochranný
prostředek dýchacích cest.

3. Všem zaměstnavatelům se s účinností ode dne 25. října 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto
mimořádného opatření nařizuje vybavit zaměstnance respirátory v dostatečném počtu na každou
pracovní směnu; toto neplatí, pokud zaměstnanec v době výkonu práce a v souvislosti s výkonem
práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými osobami (např. výkon práce na dálku mimo
pracoviště zaměstnavatele).
Ve Dvoře Králové nad Labem 25. 10. 2021

Mgr. Jana Vojtěchová,
ředitelka školy

