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Aktualizovaný manuál pro třídu v karanténě  
 
 

1. Škola je informována o výsledku pozitivního testu PCR žáka (zákonný zástupce je nově povinen 
sdělit výsledek PCR testu dítěte škole) či zaměstnance. 
 

2. Škola konzultuje s KHS postup, jakým způsobem má škola dále postupovat 
a. Zda půjde do karantény další zaměstnanec(i) 
b. Zda půjde do karantény celá třída či část nebo vybraná skupina žáků 
c. Kdy se mají žáci či zaměstnanci testovat – je stanovené přesné denní rozmezí či bez 

prodlení 
 

3. V případě zjištění příznaků infekčního onemocnění či pozitivního testu žáka, se žák ihned 
přesouvá do karanténní místnosti (ŠD1) a  je kontaktován jeho zákonný zástupce, aby si žáka 
bez odkladu vyzvedl ve škole. U pozitivně testovaného se vydává rodiči potvrzení o pozitivním 
výsledku AG testu. 
 

 nově není třeba po pozitivním AG testu u žáka kontaktovat jeho pediatra. Potvrzení o 

pozitivním AG testu svého dítěte vydané školou donesete na libovolné 

odběrové místo, které provádí PCR testy na základě žádanky (nebo Vám přijde sms 

s elektronickou žádankou).  U některých míst je třeba nejdříve rezervovat termín. 

 

 K PCR testování žáků je možné využít přednostně testovacího místa v nemocnici v Č. Krumlově,  
pro žáky je umožněno přijít bez objednání s potvrzením o pozitivním AG testu v návaznosti 
na plošné testování žáků ve škole každý pracovní den od 9 – 11 hodin, email: 
odberovemisto@nemck.cz 
 

 při pondělním testování odchází pouze pozitivně testovaný žák, ostatní z jeho třídy ve škole 
zůstávají 

 po negativním PCR testu se Vaše dítě vrací do školy 
 pokud bude výsledek PCR testu  Vašeho dítěte pozitivní, oznamte to Vašemu 

pediatrovi. Následně Vás bude kontaktovat krajská hygienická stanice nebo budete 
vyzváni k sebetrasování 

 nově platí povinnost nahlásit škole pozitivní výsledek PCR testu vašeho dítěte, 

ať už se jedná o výsledek testování ve škole nebo například nákazu v rámci rodiny  

 seznam odběrových míst PCR testů najdete na: https://crs.uzis.cz  

 
4. Nařízení izolace nebo karantény  
 Izolace je nařízena osobám s pozitivním PCR testem a zároveň s příznaky onemocnění  

Covid-19, a to v délce min. 5 dnů 

 Karanténa je nařízena osobám, které s pozitivně testovaným byly v rizikovém  kontaktu (tzn. 
úzký kontakt bez respirátoru v době dvou dnů před objevením se příznaků nebo před 

mailto:odberovemisto@nemck.cz
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provedením testu), a to v délce 5 dnů  

 Karanténa bude při splnění stanovených podmínek nařízena ze strany KHS i osobám 
s očkováním (včetně 3. dávky) a osobám po  prodělané nemoci covid-19 v 
posledních 180 dnech. 

 
5. Ukončování izolace nebo karantény  

 Izolace se ukončí  

 osobě nevykazující příznaky onemocnění Covid-19 po uplynutí minimálně 5 dnů ode 
dne odběru prvního pozitivního testu (ukončovací PCR test se neprovádí) 

 osobě, která po pozitivním výsledku AG testu provedeného poskytovatelem 
zdravotních služeb podstoupila konfirmační PCR test s negativním výsledkem, a tuto 
skutečnost doloží (izolace se ukončí ke dni obdržení negativního výsledku PCR testu) 

 u osoby vykazující klinické příznaky onemocnění Covid-19 izolace trvá po dobu 
výskytu  klinických příznaků onemocnění a ukončuje se po uplynutí alespoň 2 dnů, 
kdy daná  osoba příznaky onemocnění nevykazuje nebo pokud lze přetrvávající 
příznaky vysvětlit jinak, přičemž celková doba izolace nesmí být kratší než 5 dnů ode 
dne odběru prvního pozitivního testu a ukončuje se bez provedení PCR  testu 

 osobě, u které byla izolace ukončena, je doporučeno nosit respirátor min. 
třídy FFP2  bez výdechového ventilu, a to následujících 5 dní od ukončení 
izolace všude i nad  rámec mimořádného opatření na ochranu dýchacích 
cest 

• Karanténa se ukončí  

 osobě s nařízenou karanténou nejdříve po 5 dnech ode dne zahájení karantény; 
osoba,  u které byla karanténa ukončena po 5 dnech, monitoruje svůj 
zdravotní stav a je jí  doporučeno nosit respirátor min. třídy FFP2 bez 
výdechového ventilu, a to  následujících 5 dní od ukončení karantény 
všude i nad rámec mimořádného opatření pro ochranu dýchacích cest  

 v případě projevu příznaků onemocnění Covid-19 v průběhu 14 dní od posledního 
kontaktu s potvrzeným případem onemocnění Covid-19  se této osobě nařídí 
absolvovat PCR test a v případě pozitivního výsledku tohoto testu se jí nařídí izolace 

 
6. Průběh vzdělávání 

a. U třídy v karanténě probíhá distanční výuka tak, že hlavní předměty matematika, český 
jazyk a cizí jazyk jsou vyučovány alespoň 2 hodiny týdně online přes Google Meet  
po dobu 30 minut v časech běžných dle rozvrhu. O hodině, která bude probíhat online 
budou žáci vyrozuměni přes systém Bakaláři – domácí úkoly. 

b. Pokud je žák v karanténě či je nemocen, dostává úkoly prostřednictvím systému Bakaláři 
– domácí úkoly. Protože někteří rodiče zasílají učitelům požadavky na zaslání úkolů svým 
dětem, chtěli bychom jim i žákům vyjít v problematice probíraného učiva vstříc.  
Na pedagogické radě bylo dohodnuto, že od pondělí 29. 11. 2021 budou mít všechny 
děti, tedy i nemocné základní informaci k probíranému učivu v Bakalářích – domácích 
úkolech u všech předmětů. Zapsání typu: PS str. 22, cv. 5 - 8 zpracovat do sešitu, udělat 
výpisky ze str. 48 v UČ. Pokud učitel připojí nějaký materiál napíše, že přiložený materiál 
je k dispozici na Google Classroom. 
 



 

 

Základní škola T. G. Masaryka Český Krumlov, 
T. G. Masaryka 213 

 

 

 
Základní škola T. G. Masaryka 
Český Krumlov, T. G. Masaryka 213 
381 01 Český Krumlov 

tel.: +420/ 380 711 370 
tel.: +420/ 380 714 579 (ŠJ)  

e-mail:info@zstgm-ck.cz 
www.zstgm-ck.cz 

Bankovní spojení: ČSOB Český Krumlov 
č. ú.: 199750625/0300 

ONLINE POKLADNA: č. ú.: 274176214/0300 
IČO: 0058 3693 

 

 

7. Školní jídelna 
a. Pokud žák odchází předčasně z výuky, protože byl v karanténě, na oběd už nejde 

osobně, ale může ho někdo, kdo má platné OTN vyzvednout, další strava (obědy a 
svačiny se odhlašují standardně) 
 

8. Školní družina 
a. Žák, který odchází do karantény nebo je v izolaci či karanténě se bere jako nemocný  

a od poskytovatele služby žádnou finanční kompenzaci nedostává  
 
 
 


