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Pokyn ředitele školy dle mimořádných opatření platných pro školy   
s účinností od 1. 11. 2021  

 

1. Všem osobám se s účinností ode dne 1. listopadu 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, které brání šíření kapének (dále jen „respirátor“), 
a to: a) ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako: 

 škola nebo školské zařízení, s výjimkou žáků základní školy při vzdělávání v základní škole, 
školní družině pokud používají zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek 
naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 
14683+AC, které brání šíření kapének, 

2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na: 

 děti, žáky a studenty v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení 
ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv),  

 pedagogické pracovníky  v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení 
ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv), pokud tito udržují od ostatních vzdálenost 
alespoň 1,5 metru, 

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

 pedagogické pracovníky, kteří byli očkováni proti onemocnění covid-19 a od dokončeného 
očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku uplynulo nejméně 14 dní,  
při poskytování vzdělávání, 

 zkoušené a zkoušející při zkoušce ve 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 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 

 osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor nebo 
zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny 
technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření 
kapének, 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 1. listopadu 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. 

Znění mimořádného opatření: https://www.vlada.cz/assets/mediacentrum/aktualne/ochrana-

dychacich-cest-cele-zneni-0948.pdf 
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Pro školy a školská zařízení, v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví  
k provozu služeb a maloobchodu, platí s účinností od 1. 11.2021 následující: 

 z povinnosti dokládat OTN (očkování, testování, prodělání nemoci) jsou nově vyjmuty plošně 
děti ve věku do 12 let. 

 nově mají školní jídelny povinnost kontrolovat OTN cizích strávníků při vstupu   
do  provozovny.  

 Doba platnosti negativních testů  byla  nově zkrácena ze  7  dnů  na  72h. u  RT-PCR  testů  a 
ze  72h na 24h u Ag testů. 

 
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování obyvatel na přítomnost viru SARS-CoV-2  
s účinností  od  1.  11.  2021, stanovuje, že  se  nově  hradí  testy na žádost (AG  1x  za  7  dnů,  PCR   
2x v měsíci) z veřejného zdravotního pojištění  

 jen osobám do dovršení 18 let věku, 

 osobám, které se nemohou očkování proti onemocnění covid-19 podrobit pro kontraindikaci; 
tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí 
vyšetření, prokázat  lékařskou  zprávou  obsahující výslovné  uvedení  informace o  tom,  že 
osoba  se  nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit,  
pokud tato skutečnost není uvedena  
v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN),  

 osobám  očkovaným  proti  onemocnění  covid-19  alespoň  jednou  dávkou  očkovací  látky;  
tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí 
vyšetření, prokázat. 

 
Plné znění mimořádného opatření: https://www.edu.cz/msmt-vydalo-aktualni-informace-pro-
skoly-a-skolska-zarizeni-s-ucinnosti-od-25-10-a-1-11-2021/   
 

Ve Dvoře Králové nad Labem:  29. 10. 2021                                                                Mgr. Jana Vojtěchová, 

                                                                                                                                  ředitelka školy 
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