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Č.j. 21062/2021/ZŠ 

 

Vnitřní směrnice ZŠ a LMŠ Na dvorečku, Jeden strom z.ú., Komunitní centrum Jeden strom z.ú. 

upravující provozní a školní řády výše uvedených organizací v souvislosti s šířením Covid-19 

školní rok 2021/22 

účinnost od 1.9.2021 

Rodiče dětí zapsaných k docházce do organizací zřizovaných Jeden strom z.ú.  (jmenovitě ZŠ a LMŠ Na dvorečku, 
Komunitní centrum Jeden strom z.ú./ Komunitní škola Jeden strom, Jeden strom z.ú./školka Jednoho stromu a 
školička Rarášci, dále jen „školy Jednoho stromu“) podepsali Smlouvu mezi školami Jednoho stromu a rodiči dítěte 
o docházce dítěte/žáka k předškolnímu nebo základnímu vzdělání, jejíž součástí byl i souhlas s podmínkami 
docházky dítěte do škol Jednoho stromu, Školním řádem včetně zdravotních a hygienických podmínek. S ohledem 
na aktuální epidemii koronaviru se podmínky této Smlouvy mění do doby trvání krizových a mimořádných opatření 
nařízených a doporučených MŠMT, MZdr v dokumentech 

- SOUBOR DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE 

COVID-19 PROVOZ A TESTOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ „MANUÁL“), 2021/22   

- MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZdr ze dne 20.8.2021 

a jsou následující:  

1) SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH ZÁŘÍ 2021 

Plošné testování bude zacíleno pouze na žáky (netýká se dětí v MŠ). Zaměstnanci škol (pedagogičtí a 
nepedagogičtí pracovníci) se doručenými testy testovat nebudou, výjimkou jsou pracovníci, kteří nemohou 
doručit potvrzení o ukončeném očkování, prodělané nemoci Covid-19 v uplynulých 180 dnech od prvního 
pozitivního testu, nebo potvrzení o negativním ATG testu ne starší 72 hodin nebo potvrzení o PCR testu ne 
starším 7 dní. Tito zaměstnanci se ve testování podrobí také. 
  
V ZŠ Na dvorečku proběhne preventivní screeningové testování žáků zapsaných pod ZŠ Na dvorečku s frekvencí 
3x po sobě, první test se provede 1. září (výjimkou je 1. ročník, tato třída bude otestována 2. září), a dále se 
testuje v termínech 6. září a 9. září 2021 (před a v průběhu adaptačního pobytu). Testování provádíme z důvodu 
prevence a ochrany všech dětí z celé ZŠ a LMŠ Na dvorečku a Komunitní školy Jeden strom. 

• Testujeme testy Genrui BioTech, testem z přední části nosu. Zákonný zástupce dítěte může do školy 
doručit i jiný schválený test. 

• Testovat v daných termínech se nemusí děti/žáci/pedagogové, kteří doručí potvrzení o prodělání 
nemoci Covid-19 v předchozích 180 dnech (termín výpočtu ode dne prvního pozitivního testu na Covid- 
19), nebo potvrzení o ukončeném očkování s časovým odstupem 14 dní od druhé dávky, nebo potvrzení 
o negativním ATG testu ne starší 72 hodin, nebo potvrzení o PCR testu ne starším 7 dní. 
Pokud dítě nebo 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.  
 

V Komunitní škole Jeden strom proběhne preventivní screeningové testování žáků zapsaných na individuální 
vzdělávání pod Komunitní školou Jeden strom s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září (výjimkou jsou 
třídy 2. stupně, tyto třídy budou otestovány 2. září), a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021 (před a 
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v průběhu adaptačního pobytu). Testování provádíme z důvodu prevence a ochrany všech dětí z celé ZŠ a LMŠ 
Na dvorečku a Komunitní školy Jeden strom.  

• Testujeme Lepu testem, z přední části nosu. Zákonný zástupce dítěte může do školy doručit i jiný 
schválený test. Komunitní centrum Jeden strom z.ú. bude testy pro žáky zapsané pod KC JS poskytovat 
zdarma. 

• Testovat v daných termínech se nemusí děti/žáci/pedagogové, kteří doručí potvrzení o prodělání 
nemoci Covid-19 v předchozích 180 dnech (termín výpočtu ode dne prvního pozitivního testu na Covid- 
19), nebo potvrzení o ukončeném očkování s časovým odstupem 14 dní od druhé dávky, nebo potvrzení 
o negativním ATG testu ne starší 3 dnů, nebo potvrzení o PCR testu ne starší 7 dnů. 
Pokud dítě nebo 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.  
 
 
U všech typů škol zřizovaných organizací Jeden strom platí:  
 

 

• Případná potvrzení musí být z certifikované laboratoře či odběrového místa, nelze je nahradit 
místopřísežným prohlášením zákonných zástupců žáka, či místopřísežným prohlášením zaměstnance. 
 

• Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná přítomnost zdravotnického  
                personálu. 

      
• V individuálních případech, kdy testovaný žák není schopen provést test sám (např. z důvodů fyzických 

či jiných indispozic), je také možná asistence třetí osoby (např. zákonného zástupce žáka). V takovém 
případě proběhne testování ve vyhrazených prostorách školy tak, aby nedošlo k rizikovému kontaktu 
této asistující osoby s ostatními dětmi nebo žáky.  

 

• V případě, že dítě nebo žák se z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu průběhu   
                vyučování stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor, nanoroušku nebo chirurgickou roušku.                  
                Výjimkami jsou osoby: 

- 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 
povinnosti nosit ochranný prostředek, nebo  

- osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor (v tomto případě je 
osoba povinna nosit alespoň zdravotnickou roušku nebo obdobný prostředek), s výjimkou případů, kdy 
je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek,  

- nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy,  
- nesmí zpívat,  
- používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a žáky, kteří 

nepodstoupili preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. a), je-li organizačně možné ve škole 
zajistit pro tyto děti a žáky zvláštní hygienické zařízení,  

- při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest a musí 
sedět v lavici nebo u stolu,  

- nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest při pobytu na pokoji (tj. mimo společné prostory) na 
škole v přírodě nebo obdobné akci pořádané školou,  

- v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 
1,5 metru (netýká se dětí a žáků, kteří mají stanovenou výjimku z povinného nošení ochrany dýchacích 
cest).  

-  

• Dětem a žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na 
vzdělávání. 

http://www.jedenstrom.c/
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• Pokud dítě či žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něj 
mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku), v takovém případě 
škola (školské zařízení) nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit 
dítěti či žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. Pokud by škola 
(školské zařízení) osobní přítomnost dítěte nebo žáka, který odmítá nosit respirátor nebo roušku, 
přestože podle mimořádné opatření musí, připustila, poruší mimořádné opatření. 
 

• V případě zjištění pozitivního testu je vyrozuměn zákonný zástupce žáka a tento čeká do příchodu 
zákonného zástupce v předem označené izolační místnosti. Škola vystaví žákovi potvrzení o pozitivním 
antigenním testu, tento následně podstoupí PCR testování. Do výsledku PCR testu je žák, jeho spolužáci  
i další osoby, které byly v kontaktu s pozitivně testovaným,  v karanténě. Pokud je PCR test negativní 
mohou si žáci a další osoby, kterých se týkala karanténa, vrátit do prezenční výuky. Pokud je PCR test 
pozitivní má zákonný zástupce povinnost vyrozumět školu, která následně komunikuje s KHS. KHS 
následně stanovuje průběh karantény. Pokud bude v karanténě nadpoloviční většina třídy, je 
povinností školy zajistit distanční výuku. Soulad prezenční a distanční výuky při karanténě menšího 
počtu žáků, než je polovina žáků ve třídě, není možný. 
V případě zjištění pozitivního testu v den odjezdu na adaptační pobyt školy (6.9.2021) je možnost, aby 
třída, bez žáka, který měl pozitivní test odjela na adaptační pobyt a zde vyčkala na výsledek PCR testu 
žáka, jehož test byl pozitivní. V případě, že se potvrdí pozitivní i PCR test, jsou vyrozuměni rodiče žáků, 
kteří jsou na adaptačním pobytu a tito jsou povinni neprodleně své dítě na adaptačním pobytu 
vyzvednout, zajistit u něj PCR test. Následně se postupuje podle pokynů KHS. 

• Zákonný zástupce žáka má možnost nechat si vystavit od školy potvrzení o testování, které lze využít pro 

docházku na volnočasové aktivity mimo školu. 

2) POVINNOST NOŠENÍ ROUŠEK 

• Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby, netýká se dětí v MŠ) je povinna si při vstupu do budovy 
školy/školky a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem 
dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZdr. 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 žádný ochranný prostředek dýchacích cest.  

- Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným 
opatřením (typicky např. při konzumaci potravin a nápojů). 

- Žáci/ pedagogové/ třetí osoby jsou povinni nosit ochranu dýchacích cest ve všech společných 
prostorech. Výjimkou je vyučování v homogenní skupině žáků/ pedagogů v učebnách/ v terénu, pokud 
děti/žáci dodržují odstupy 1,5 metru. 
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3) PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ (RODIČŮ) 

• Rodič předává žáka/ dítě do ZŠ/ LMŠ pouze v případě, že je zdravé a že i ostatní členové domácnosti 

nevykazují příznaky infekčního onemocnění (především, dušnost, kašel, rýma, zvýšená teplota, ztráta 

chuti a čichu, jiné příznaky respiračního onemocnění) 

• Je zakázané posílat do ZŠ/LMŠ žáky/děti, které vykazují jasné známky zejména respiračních onemocnění 

(především dušnost, kašel, rýma, zvýšená teploty, ztráta chutí nebo čichu, jiné příznaky respiračního 

onemocnění.) 

U žáka/dítěte, které trpí alergickou rýmou je nutné doložit potvrzení od ošetřujícího lékaře dítěte nebo 

místopřísežné prohlášení zákonného zástupce dítěte, že se jedná o projevy alergie, aby tomuto dítěti 

byl umožněn vstup do ZŠ/LMŠ. 

• Doporučeno je nejezdit do školy městskou hromadnou dopravou. Doporučena je doprava pěšky, na  

                kole, osobním vozem. 

• Vstup rodičů/ třetích osob do školy je možný pouze v ochraně dýchacích cest dle momentálních nařízení 

Mzdr.  

• Při vstupu na pozemek nebo do zázemí školy si vstupující dezinfikuje ruce dezinfekcí nebo mýdlem a  

                vodou, která je k tomuto účelu připravena u vstupu do areálu LMŠ, na pozemek školy či do budovy  

               školy. Používána je virucidní dezinfekce, bezdotykové mýdlo a horká voda. 

• Rodič předává žáka/ dítě přítomnému pedagogickému pracovníkovi v tzv. ranním filtru s informací, že  

       dítě netrpí žádnými projevy onemocnění a cítí se zdrávo. 

• Pohyb rodičů v ZŠ/ LMŠ je omezen na co nejkratší nutnou dobu.    

• Rodiče se spolu neshlukují v areálu škol Jednoho stromu, dodržují 1,5 m odstupy mezi sebou i s učiteli.  

                Komunikace s učiteli je omezena na nejnutnější informace. Časově rozsáhlejší komunikace s učiteli   

                může probíhat přes telefon, zoom, či emaily. 

• Rodič ráno předá žáka/ dítě učiteli (bezdotykově) a uloží jeho věci na v daný den pedagogem určené  

                místo. 

• Zákonný zástupce dítěte, které dochází do LMŠ Na dvorečku (Lety) zajistí, aby mělo jeho dítě v LMŠ  

               podepsané prostěradlo nebo podložku na spaní na matraci. Zákonný zástupce dítěte předá obal   

                s prostěradlem po příchodu do školy pedagogickému pracovníkovi, aby zákonný zástupce dítěte  

                nemusel vstupovat do krytého zázemí. 

4) PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ/ DĚTÍ škol Jednoho stromu 

• Vstup žáků do škol Jednoho stromu je u ZŠ možný pouze v chirurgické roušce/ respirátoru. Žák musí mít 

ochranu dýchacích (viz povinnost nošení roušek výše) 

Vstup dětí do LMŠ je možný bez ochrany dýchacích cest. Pravidla nošení ochrany dýchacích cest se 

bude případně průběžně upravovat dle změn v nařízeních MŠMT a MZdr. 

Při vstupu do areálu či zázemí školy žák/ dítě, pokud přichází s doprovodem, za pomoci zákonného 

zástupce dezinfikuje ruce dezinfekcí nebo mýdlem a vodou, která je k tomuto účelu připravena u vstupu 

do budovy či areálu ZŠ/ LMŠ. Používána je virucidní dezinfekce, bezdotykové mýdlo a horká voda. 

• Žáci/ děti mají k utírání rukou po umytí zajištěny papírové ručníky. 

• Žáci ZŠ Na dvorečku/ Komunitní školy Jeden strom pod dohledem pedagoga provádí pravidelnou 

dezinfekci pracovních ploch a ve   

                zvýšené míře dbají hygienických opatření (dezinfekce rukou, hygiena dýchacích cest). 
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5) PRÁVA A POVINNOSTI UČITELŮ A ZAMĚSTNANCŮ ŠKOL JEDNOHO STROMU 

• Na zaměstnance škol zřizovaných organizací Jeden strom z.ú. se vztahuje povinnost testování 1., 6. a 9. 

září v případě, že nemohou doložit potvrzení potvrzení o ukončeném očkování, prodělané nemoci 

Covid-19 v uplynulých 180 dnech od prvního pozitivního testu, nebo potvrzení o negativním ATG testu 

ne starší 72 hodin nebo potvrzení o PCR testu ne starším 7 dní. 

• Pedagogický/nepedagogický pracovník vykonává službu pouze zdravý, bez příznaků zejména   

respiračního      onemocnění, vysoké teploty apod. A v případě, že i další členové jeho domácnosti 

nevykazují známky infekčního onemocnění. 

• Pedagogický/nepedagogický pracovník vstupuje do jednotlivých budov ŠKOL JEDNOHO STROMU pouze 

v roušce. Při výuce ve třídě nemusí požadovanou ochranu dýchacích nosit. Nošení je povinné ve 

společných prostorách školy. 

• Při vstupu do budovy či areálu škol Jednoho stromu provádí dezinfekci rukou, která je k tomuto účelu 

připravena u vstupu do budovy či areálu škol Jednoho stromu. Používána je virucidní dezinfekce, 

bezdotykové mýdlo a horká voda. 

• Při příchodu dětí/žáků a jejich zákonných zástupců dodržuje pedagogický/nepedagogický pracovník s 

rodiči 1,5 m rozestupy. Žáka/dítě si po ranním filtru přebírá bez podání ruky.  Bezdotykově. Slovním 

přivítáním. 

• Pedagogický/nepedagogický pracovník omezuje komunikaci s rodiči na co nejkratší dobu. 

• Pedagogický pracovník důkladně sleduje zdravotní stav všech žáků/dětí. Neprodleně kontaktuje rodiče 

zjevně nemocných žáků/dětí, aby si své potomky urychleně vyzvedli. 

• V případě, že pedagogický pracovník zjistí, že žák/dítě vykazuje příznaky onemocnění (především 

dušnost, kašel, rýma, zvýšená teplota, ztráta chutí a čichu, jiné příznaky respiračního onemocnění), 

izoluje dítě od ostatních dětí a personálu, kontaktuje zákonného zástupce a zajistí dohled nad 

bezpečností žáka/dítěte do příjezdu zákonného zástupce.  

• Pedagogický pracovník má právo dítě vykazující známky onemocnění do ŠKOL JEDNOHO STROMU po 

raním filtru nepřijmout. 

• Pedagogický pracovník: 

 

a. Učitelé budou názorně učit děti jak si správně a důkladné umývat ruce mýdlem během dne (před 
jídly, společnými činnostmi u stolu). pedagogický personál povede děti v rámci svých schopností a 
věkových možností dětí k vhodnému způsobu manipulace s rouškami, podle věku a schopností dětí 
s nimi nacvičí vhodné používání a bude jim nápomocen. 

b. Má povinnost likvidovat použité testy postupem popsaným v Manuálu -  
SOUBOR DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM 
KE COVID-19 PROVOZ A TESTOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ „MANUÁL“), 2021/22 (viz odkaz výše) 

a. Testování provádí pedagog v kmenové třídě žáků po dezinfekci povrhů stolů, s ochranných 
prostředcích (gumové rukavice), dle postupu popsaného v MANUÁLU. 

b. Výsledky testů zapisuje do protokolu o testování 
c. Pokud je test pozitivní, odvádí žáka/dítě do izolace, kontaktuje zákonného zástupce dítěte. Tomu 

dítě/žáka po příchodu předává i s potvrzením o pozitivitě testu k následnému PCR testování. 
O výsledku testu informují ředitelku škol Jednoho stromu. 
 

• Odpoledne po skončení provozu Škol Jednoho stromu provede pracovník úklidu dezinfekci povrchů, 

kterých se děti/žáci, učitelé i zákonní zástupci dětí/žáků nejvíce dotýkají (kliky, vypínače, stoly, lavice) 

http://www.jedenstrom.c/
mailto:zjedenstrom@volny.cz
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• Dezinfekce povrchů bude ve zvýšené míře probíhat i během dne, a to po společných činnostech, jako 

oběd, vyučování, společné tvoření a klidové činnosti.  

• Před a po obědě dezinfikuje povrchy výdejce stravy.  

• Stravování-snaha o dodržení rozestupů mezi dětmi (vzdálenost 1,5 metru, u stolu max. 6 strávníků, u 

dlouhých stolů oddělení skupin 6 strávníků)  

• Odpočívání-snaha o zajištění rozestupů mezi dětmi a rozdělení dětí na menší skupiny, v rámci možností, 

které zázemí umožňuje. 

 

 

 

 

V Černošicích, dne 26.8.2021  

Mgr. Alena Laláková 

ZŠ a LMŠ na dvorečku 

Jeden strom z.ú. 

Komunitní centrum Jeden strom z.ú. 
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