
Režimová opatření v průběhu konání prezenční výuky 

středoškolského odborného studia v období od 24. května 2021 

pro pracoviště Sokolov   

 

 
Umožnění vstupu žáka do areálu VPŠ a SPŠ MV v Praze, pracoviště Sokolov v den konání 

prezenční výuky 1. až 3. ročníku středoškolského odborného studia v roce 2021 a jeho 

související testování na přítomnost virového onemocnění SARS-CoV-2 

 
1. Po příchodu do areálu VPŠ a SPŠ MV v Praze, pracoviště Sokolov (dále jen „školy“) každý 

žák 1. – 3. ročníku, příchodem do budovy žák dává na vědomí škole, že má zájem se zúčastnit 

konání prezenční výuky.  

Zaměstnanci OSPVS provedou kontrolu oprávněnosti vstupu žáka do areálu školy a pokud 

nebude zjištěna žádná skutečnost, která by bránila jeho vstupu, jako například příznaky infekce 

dýchacích cest, jež by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná 

teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), umožní 

mu vstup do budovy školy. 

 

2. Žák je při pobytu a pohybu v areálu školy povinen dodržovat všechna aktuálně platná 

mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, spočívající mimo jiné i v ochraně dýchacích 

cest (nos, ústa) prostřednictvím respirátoru nebo obdobného prostředku (bez výdechového 

ventilu), včetně filtrační účinnosti alespoň 94% dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), 

zdravotnické obličejové masky nebo obdobného prostředku naplňujícího minimálně všechny 

technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření 

kapének, a to: 

 

● ve všech vnitřních prostorech školy,  

● na všech ostatních veřejně přístupných místech, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas 

k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o 

členy domácnosti, 

 

s výjimkou: 

 

● žáků a pedagogických pracovníků, podle školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, v 

rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. 

tělesná výchova, speciální příprava), 

● žáka, jako zákazníka provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů 

včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu, 

● žáka, mimo provozovny stravovacích služeb po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin 

a pokrmů včetně nápojů. 

 

 

3. Při vstupu do budovy je žák informován zaměstnanci a informační tabulí, do kterých prostor 

se má přemístit (kmenová třída), kde žák vyčká začátku první vyučovací hodiny (která bude 

současně třídnickou hodinou) na příchod třídního učitele a dále se bude řídit jeho pokyny. Zde 

mimo jiné podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu SARS-CoV-

2 nebo předmětné (sebe)testování nahradí způsobem uvedeným v bodě 4 a v písemné 

podobě předloží příslušné „potvrzení“. 
 

 

 

 



4. Nepodstoupení (sebe)testování na přítomnost virového onemocnění SARS-CoV-2 může žák 

nahradit tím, že prokáže, že: 

● absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR test vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 

s negativním výsledkem, nebo 

 

● absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 

s negativním výsledkem, nebo 

 

● má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti 

onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé očkovací látky v případě dvoudávkového 

schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace 

první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 

14 dnů, nebo 

 

● prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle 

platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC 

antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo 

více než 90 dní, 

 

doloží: 

● čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo 

školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu 

viru SARS-CoV-2, který je určen pro (sebe)testování nebo povolený Ministerstvem 

zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo 

 

prokáže: 

● potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení 

přítomnosti antigenu viru SARS-COV-2, který je určen pro (sebe)testování nebo povolený 

Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem. 

 

 

5. Podmínkou pro umožnění účasti žáka na vzdělávání je negativní výsledek preventivního 

antigenní testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 nebo předložení 

příslušného potvrzení v písemné podobě o skutečnosti, že předmětného (sebe)testování 

nahradil způsobem uvedeným v bodě 4. 

 

 

6. V případě zjištěného pozitivního výsledku preventivního antigenní testu na stanovení 

přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, je žák povinen po provedeném poučení o dalším 

postupu (kontaktovat svého ošetřujícího lékaře a postupovat dle jeho pokynů – případně dle 

hygienické stanice, zejména z pohledu doporučení provedení PCR testu apod.) areál školy 

bezodkladně opustit.  

 

 

7. V případě pozdního příchodu žáka do školy, tedy po začátku první vyučovací hodiny, bude 

žák neprodleně odeslán příslušným vyučujícím za panem Makovickým ve 2. NP – kanceláře č. 

dveří 202 (nebo zaměstnancem, který by je zastupoval) jež dodatečně zabezpečí provedení 

preventivního antigenního testu na stanovení přítomnosti antigenu viru onemocnění SARS-

CoV-2. 

 

8. Pokud bude prvním dnem nástupu žákyně nebo žáka do školy jiný den v týdnu než pondělí 

a nenahradí předmětné (sebe)testování způsobem uvedeným v bodě 4 a v písemné podobě 

nepředloží příslušné „potvrzení“, nebo nebude otestován na Domově mládeže, vyhledá žák 

pana Makovického, jež zabezpečí provedení preventivního antigenního testu na stanovení 



přítomnosti antigenu viru onemocnění SARS-CoV-2. Pokud tak neučiní žák, zajistí odeslání 

žáka k testování příslušný učitel dle bodu 7. 

 

 

9. Ubytovaní žáci na Domově mládeže při ISŠTE Sokolov se ve věci příjezdů na DM a testování 

řídí pokyny vychovatelů DM. Záležitosti ohledně stravování jsou řešeny na webových 

stránkách firmy Sokorest. 

 

10. V průběhu konání prezenční výuky je nutné dodržovat níže uvedená pravidla: 

 

● dbát na průběžný příchod žáků a jejich plynulý přesun do určených tříd, 

● zajistit nádobu na dezinfekci s dávkovačem a jednorázovými papírovými ubrousky pro 

bezpečné osušení rukou před vstupem do jednotlivých tříd nebo na jednotlivá pracoviště, 

● zajistit nádobu na dezinfekci, včetně jejího dávkovače, jednorázové papírové ručníky pro 

bezpečné osušení rukou na toaletách,   

● provádět časté větrání ve třídách, 

● provádět opakovanou dezinfekci povrchů nebo předmětů, který používá zvláště velký počet 

osob. 

 

  

 

 


