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Dodatek č. 28 Provoz školy od 22.11.2021
Název
Označení:
Počet stran:

Ke Směrnici Covid – 19 Provoz školy v roce 2020/2021/2022
DOD28/2021

Účinnost od:
Účinnost do:

22.11.2021
odvolání

Provoz školy vzhledem ke Covidu -19 se bude řídit podle Mimořádného opatření – Usnesení
vlády ČR č. 1036 ze dne 19.11.2021 a další Usnesení Vlády ČR ze dne 19.11.2021.
Testování ve škole:
Studenti:
Testování studentů bude probíhat ve dnech 22.11.2021 (všichni byli již informováni),
29.11.2021 a dále od 6.12.2021 se bude preventivně testovat každé pondělí, pokud
nebude student v pondělí přítomen, provede se testování později.
Opatřením KJD dne 22.11.2021 z důvodů zvláštní povahy výuky (koncertování a různé
akce školy) bylo přistoupeno k testování všech studentů (tj. i očkovaných), pro ostatní
testování platí následující:
1. Pokud student předloží
a) potvrzení o negativním výsledku antigenního testu nebo PCR (upozorňuji na dobu
platnosti!!!)
b) potvrzení, že neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19
c) potvrzení o dokončeném očkování
nebude se testovat!!!!!
2. Ostatní studenti se otestují tak, jak je již zvykem, a za dodržení již platných norem
(v mailech máte pravidelné informace).
3. Testováni zaměstnanci se řídí Dodatkem č. 26 /2021, které je účinné od 1.11.2021 a
nadále se budou testovat každé pondělí ( již od podzimu běžná praxe) s výjimkou platby
za testování. Od 22.11.2021 zatím za testy zaměstnanci neposkytují finanční náhradu
z důvodu nařízení Vlády ČR o pravidelném testování.
Důležité. Povinnost pro všechny je pravidelné větrání všude – učebny, kanceláře, školní
jídelna, domov mládeže!!!!
Ostatní skutečnosti zůstávají stejné a to podle Směrnice COVID-19
Povinnost školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid-19:
a) zajistit samostatnou místnost – v hlavní budově, na domově mládeže Lázeňská 3 a
v Karlíně – budou viditelně označeny;
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b) v případě podezření informovat zákonného zástupce (třídní učitel), ostatní vykázat
z budovy školy jak studenty, tak zaměstnance – ve všech případech ihned informovat
ředitelku školy;
Ochrana dýchacích cest – nadále platí:
1. Každá osoba je při vstupu do školy povinna a ve společných prostorách si zakrýt dýchací
cesty ochranným prostředkem tj. respirátorem
výjimky z výše uvedeného jsou:
- studenti v učebnách (s výjimkou bod 3)
- stravování ve školní jídelně (platí stále rozepsaný režim ze školního roku 2020-21))
- při pohybové výuce
- při zpěvu, hra na nástroj – dodržovat vzdálenost 1,5 m
- ostatní po konzultaci s ředitelkou školy
2. Povinnost nosit ochranný prostředek na pracovišti za podmínky, že sdílíme s jiným
spolupracovníkem pracovní prostor (sborovna, kancelář) – neplatí rozestup 1,5 m !!!
3. Je stanovena povinnost nosit ochranné prostředky i při poskytování vzdělávání (při
výuce) pro neočkované pedagogy
Neočkovaný pedagog se rozumí pracovník, který nebyl očkován proti Covid-19 nebo od
dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku neuplynulo 14 dní.
4. Plošně z výše uvedených povinností jsou vyjmuty:
- osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a s kognitivní poruchou nebo
závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav
neumožňují dodržování povinnosti nosit ochranný prostředek;
- osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek
dýchacích cest a tuto skutečnost prokáží lékařským potvrzením, tyto osoby mají povinnost
mít nasazen ochranný prostředek, 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;
Všechny ostatní povinnosti jsou zapsány ve Směrnici Covid – 19, kterou se řídíme od roku
2020.
Prosím o dodržování výše uvedeného!!!!
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