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MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ ŘEDITELE ŠKOLY  
K ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY OD 12. 04. 2021 

  

V souladu s opatřením MZDR a MŠMT  

 

Od 12. 4. 2021 je škole uložena povinnost pravidelně testovat žáky na přítomnost viru SARS-CoV-2.  

Negativní výsledek preventivního testování je předpokladem a podmínkou osobní účasti žáků na prezenčním 

vzdělávání a přítomnosti v prostorách školy.    

  

I.  

         Povinnost žáka 
  
Žákům SŠAI se umožní osobní přítomnost na výuce nebo konzultaci pouze pokud: 

 

a) nemá příznaky onemocnění infekčního virového onemocnění,   

  

b)  podstoupí po příchodu do školy a před zahájením výuky neinvazivní preventivní antigenní  

      test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, a to s negativním výsledkem.  Testování bude 

      organizováno školou za přítomnosti příslušného třídního učitele a prováděno 2x týdně dle  

      rozvrhu školy. Testování probíhá formou samoodběru. 

 

 

II.  

          Povinnost podle čl. I písm. b) může žák splnit:  

  
a)   předložením dokladu o tom, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a 

      uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a 

      od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo 

      RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. 

 

b)  předložením dokladu, vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku 

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

     přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech.   

  

  

III.   

Ochrana dýchacích cest 

 
Všem žákům se zakazuje pohyb a pobyt v prostorách školy bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, 

ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně 

všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle 

příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující 

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

šíření kapének.  

  

  

V Praze dne 09. 04. 2021   
schválil:    

  

            Ing. Milan Vorel v.r. 

                ředitel školy  

 


