
Základní škola Bystré, okres Svitavy 
 

Provoz  základní  školy od pondělí 1. listopadu  2021                                                     

● v platnosti zůstávají základní hygienická pravidla stanovená Ministerstvem 

zdravotnictví 

● nadále platí, že žáci při vzdělávání, kteří sedí v lavici, nemusí nosit ochranný 

prostředek; ve společných prostorách je povinnost nosit ochranný prostředek  

● nově je stanovena povinnost nosit ochranný prostředek i při výuce pro neočkované 

pedagogické pracovníky (nebyl očkován, nebo od očkování neuplynulo nejméně 14 dní) 

● nadále platí výjimka, 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 

● je stanovena výjimka pro pedagogické pracovníky v případě výuky, jejíž charakter 

neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv) 

● osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor a jsou 

schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením, kde je výslovně uvedeno, že 

dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest; tato výjimka 

se uplatní i u neočkovaných pedagogů 

● nošení ochranných prostředků dýchacích cest; nově se zavádí povinnost nosit ochranný 

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

sborovna, kancelář); neuplatní se zde výjimka rozestupu 1,5 metru (jedná se o vnitřní 

prostor škol, ve kterých panují přísnější podmínky pro nošení ochranných prostředků ve 

vnitřních prostorech) 

● z povinnosti dokládat OTN (očkování, testování, prodělání nemoci) jsou nově vyjmuty 

plošně děti ve věku do 12 let (týká se všech aktivit a služeb) 

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

provozovny, popř. zprovoznit pro cizí strávníky výdejové okénko; v takovém případě není 

nutné OTN kontrolovat 

● doba platnosti negativních testů byla nově zkrácena u RT-PCR testů ze 7 dnů na 72 h a u 

Ag testů  ze 72 h na 24 h  

● screeningové testování od 1. 11. 2021 se Základní školy Bystré netýká (okres Svitavy 

není uveden mezi okresy s vysokým rizikem nákazy) 

● nově se hradí testy na žádost (AG 1x za 7 dnů, PCR 2x v měsíci) z veřejného 

zdravotního pojištění jen osobám do dovršení 18 let věku 

● nově se zkracuje doba pro ukončení izolace ze 14 dnů na 7 dní, a to za předpokladu negativního 

výsledku PCR testu provedeného v rozmezí mezi 5. až 7. dnem od posledního kontaktu s pozitivně 

testovanou osobou a absence klinických příznaků onemocnění covid-19 

29.10. 2021                                                                                                Zdeněk Mrkos 


