
PRAVIDLA PRO PROVOZ JEZDECKÉ AKADEMIE  

OD 19. 4. 2021 (VZHLEDEM KE COVID – 19) 

 

 
 Od žáků a zaměstnanců se před prvním příchodem do školy nebude vyžadovat prohlášení o 

bezinfekčnosti.  

 Každá osoba je povinna při pohybu a pobytu v celém areálu školy mít zakryté dýchací cesty 

ochrannými prostředky, kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového 

ventilu) splňující technické podmínky a požadavky FFP2, KN95. 

 Přítomnost na skupinových konzultacích je podmíněna účastí na testování na onemocnění COVID-19. 

 U vstupu do budovy školy, v každé učebně, hygienickém zařízení jsou k dispozici prostředky k 

dezinfekci rukou. 

 Žáci i zaměstnanci školy důrazně dodržují zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat 

a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit  

a následně si umýt ruce.  

 V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou 

vodou a mýdlem, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou 

dobu svého pobytu ve škole.  

 V průběhu dne dochází k častému a intenzivnímu větrání učeben a ostatních využívaných prostor 

školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a 

intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.  

 Onemocnění žáků a zaměstnanců školy je nutno vždy hlásit ředitelce školy. 

 Veškeré aktuální informace budou zveřejňovány v on line systému Edookit, na webu školy a na 

nástěnce v přízemí školy. 

 Škola je vybavena: 

- dostatečným množstvím antigenních testů pro žáky i zaměstnance v ředitelně školy 

- dostatečným množstvím respirátorů pro žáky i zaměstnance školy v ředitelně školy 

- dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou – u vstupu do budovy, v každé třídě a na každé 

toaletě 

- bezkontaktním teploměrem – v ředitelně školy 

- čisticími a dezinfekčními prostředky – v úklidové místnosti. 

 

 

Pravidla pro antigenní testování na onemocnění COVID-19 

 Testování probíhá u každého žáka přítomného na skupinové konzultaci v první den jeho přítomnosti 

ve škole. Další testování proběhne v závislosti na délce žákovy přítomnosti ve škole. 

 Testování bude probíhat tzv. samoodběrem z přední části nosu, u kterého není nutná asistence 

zdravotnického personálu, žák jej bude provádět sám. 

 Ve dnech testování se žáci ráno v 8.10 hodin shromáždí ve třídě označené JEZ, kde podle instrukcí 

vyučujícího proběhne samotestování. Během 15 minut se žáci otestují, vyučující zapíše výsledky. 

 Pro negativně testované žáky výuka začíná v 8.30 hodin. V případě pozitivně testovaného žáka se 

jedná dle níže uvedeného postupu.  

 Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den 

jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.  

 Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, 

provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.  



 Pokud se žák odmítne sám otestovat, pak není možné, aby byl osobně přítomen na skupinových 

konzultacích.  

 Pokud budou žáci před zahájením skupinových konzultací nejprve ubytováni ve školském ubytovacím 

zařízení, pak se preventivní testování provádí v tomto zařízení při jejich příchodu.  

Testování v těchto zařízeních s negativním výsledkem nahrazuje testování prováděné školou v 

následujících 48 hodinách a umožňuje žákovi či studentovi osobní účast na výuce.  

 Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v 

rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace 

a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto 

skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle 

harmonogramu školy.  

 Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném 

očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou 

dávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, 

nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC uplynulo 

nejméně 14 dní. 

 Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativního výsledku 

POC antigenního testu provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin. 
 

 

 

Kroky školy v případě pozitivního výsledku testování 

V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob do izolační 

místnosti (pozitivně testovaný je vždy izolován od negativně testovaných).  

V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném 

týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny žáky, kteří byli s pozitivně 

testovaným v kontaktu v rámci vyučování v některý z předchozích 2 dnů (i v těchto případech bude pozitivně 

testovaný izolovaný zvlášť od negativně testovaných).  

 Nezletilý žák – škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného zástupce a po 

náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká 

v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít 

ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.  

 Zletilý žák  – je poučen o nutných opatřeních během návratu domů a bez zbytečného odkladu opouští 

školu nebo místo výkonu praktické výuky. 

 Škola vydá pozitivně testovanému žákovi nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně 

testován. Daný žák nebo jeho zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým 

dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru 

všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen 

rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k 

tomuto vyšetření.  

 Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního 

konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace. 

 

 

 

 

 

V Mariánských Lázních dne 14. 4. 2021  

 

 

 

 


