OBCHODNÍ AKADEMIE, KOLÍN IV, KUTNOHORSKÁ 41
se sídlem: Kutnohorská 41, 280 02 Kolín IV

Informace k zahájení školního roku a provozu školy ve školním roce
2021/22 vzhledem ke Covid-19

1. Preventivní screeningové testování
Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě, první test
se provede první den školního vyučování, a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.
Testovat se bude neinvazivními antigenními testy. Pravidla pro preventivní testování jsou
účinná do 10. září (s výjimkou pravidel plynoucích v případě pozitivního testu, která jsou
účinná do konce doby platnosti pravidel pro pozitivní testy).
Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování
(14 dní po plně dokončeném očkování) nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID19. Žák je povinen tuto skutečnost doložit (předloží očkovací certifikát nebo potvrzení od lékaře
o prodělání nemoci).
Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa.
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 (nahlásí
se v sekretariátu školy).

2. Organizace žáků při zahájení školního roku 1. září 2021
Žáci budou vpouštěni do budovy školy po jednotlivých ročnících na základě následujícího
harmonogramu:
7:55 – první ročníky
8:05 – druhé ročníky
8:15 – třetí ročníky
8:25 – čtvrté ročníky
Žádáme žáky, aby nevstupovali do budovy školy dříve, než budou vyzváni jednotlivými
třídními učiteli. První školní den se žáci nemusí přezouvat, tato povinnost bude platit až od
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následujícího dne. Testování žáků jednotlivých tříd proběhne pod dohledem třídních učitelů
v kmenových učebnách.

3. Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021
Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve
společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích
cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Z povinnosti nosit
ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:
•

•

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, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný
prostředek dýchacích cest, 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.

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným
mimořádným opatřením (typicky např. pokud jsou žáci usazeni, při konzumaci potravin
a nápojů, žáci v době cvičení).
Pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná
výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu
dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce
a ve společných prostorách školy (toto neplatí, pokud žáci spadají pod výjimky).

4. Další hygienická opatření
U vstupu do budovy školy, v každé učebně, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky
k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si
každý důkladně umyje ruce vodou a mýdlem, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně
dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
K vysoušení rukou používají žáci jednorázové ručníky, popř. vysoušeče rukou.
Osoby s příznaky respiračního onemocnění nemohou vstoupit do budovy školy.
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5. Kroky v případě podezření na výskyt nákazy Covid-19
- příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce
nezletilého žáka – škola tuto skutečnost oznámí neprodleně zákonnému zástupci a informuje
ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné,
postupuje se podle následujícího bodu,
- příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; žák si neprodleně
nasadí ochranu dýchacích cest a je umístěn do předem připravené samostatné místnosti nebo
jinak izolován od ostatních přítomných ve škole. Škola současně informuje zákonného
zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy;
- stejný postup se volí i v případně, že žák má pozitivní výsledek antigenního testu
provedeného ve škole (podrobněji viz příloha Screeningové testování)
Zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy.
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka
o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
V případě pozitivního antigenního testu škola vystaví žáku potvrzení o výsledku testu a
praktický lékař mu vystaví žádanku na konfirmační PCR test. V případě potvrzení pozitivního
výsledku se vše řídí pokyny místně příslušné hygienické stanice.

V Kolíně 26. srpna 2021
Ing. Dušan Zahrádka v. r.
ředitel
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