
OPATŘENÍ K PROVOZU ŠKOLY S ÚČINNOSTÍ OD 1. LISTOPADU 2021 

(v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků 

dýchacích cest od 1. 11. 2021) 

Screeningové testování žáků se naší školy od uvedeného data zatím netýká. 

 Nově se zpřísňuje výjimka z povinného nošení roušek na pracovištích, a to tak, že bez ohledu 

na očkování výjimku z nošení ochranného prostředku mají 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. Znamená to tedy, že je povinnost nosit ochranný 

prostředek za podmínky, že sdílím s jiným spolupracovníkem pracovní prostor (typicky 

sborovna, kancelář). Neuplatní se zde výjimka rozestupů 1,5 metru, jelikož se jedná o vnitřní 

prostor škol a školských zařízení, ve kterých panují přísnější podmínky pro nošení ochranných 

prostředků ve vnitřních prostorech. 

 Nově je stanovena povinnost nosit ochranný prostředek i při poskytování vzdělávání (tedy  

při výuce) pro neočkované pedagogické pracovníky*). Neočkovaným pedagogickým 

pracovníkem se rozumí ten pracovník, který nebyl očkován proti onemocnění covid-19 nebo 

od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku neuplynulo nejméně 

14 dní. U neočkovaných pedagogů se uplatní pouze tyto dvě výjimky: 

- v těch případech, kdy je nezbytné, aby žák při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby 

učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že 

dodržuje vzdálenost alespoň 1,5 metru od žáků,  

- taktéž je stále stanovena výjimka v případě vzdělávací aktivity, jejíž charakter 

neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové 

nástroje), pokud neočkovaní učitelé udržují od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru. 

*) Osobní stanovisko ŘŠ k tomuto bodu Mimořádného opatření MZČR: 

Ačkoli je vakcinace proti covidu-19 nejspíš opravdu klíčová v zabraňování smrti či vážnějšího průběhu onemocnění u určité části seniorů a 

chronicky nemocných, je již dostatečně prokázáno, že bohužel nesnižuje pravděpodobnost, že naočkovaný a infikovaný jedinec nepřenese 
nemoc na někoho dalšího. Toto opatření tedy považuji nejen za zcela zbytečné, ale především za diskriminační vůči neočkovaným učitelům 

školy. Je projevem extrémního nátlaku vlády, který nemá oporu v platné legislativě, a nesouhlasím s ním. Obzvlášť, když je očkování 

v České republice stále dobrovolné a navíc informace o tom, jestli člověk je nebo není očkován, patří mezi velmi citlivé osobní údaje. 
Odmítám jakoukoliv diskriminaci a nebudu tedy neočkované učitele v tomto ohledu kontrolovat. Může to ale samozřejmě provést kontrolní 

orgán k tomu příslušný, např. KHS.  

  

Školní jídelna 

Pro cizí strávníky zprovoznila škola již dříve výdejové okénko a v takovém případě není nutno OTN 

kontrolovat. Pro žáky a zaměstnance se pravidla zatím nemění. 

Školní tělocvična 

Na provozu školní tělocvičny se rovněž nic nemění. Je třeba pouze i nadále dodržovat zvýšená 

hygienická opatření a úklid. 
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