
Zasíláme nejpodstatnější informace o mimořádných opatřeních v souvislosti s onemocněním 

covid-19, která byla vydána pro školy a školská zařízení v návaznosti na jednání vlády ČR 

dne 20. 10. 2021 a 25. 10. 2021.  

1. S účinností od 25. 10. 2021 se zkracuje doba pro ukončení izolace ze 14 dnů na 7 

dní, a to za předpokladu negativního výsledku RT-PCR testu provedeného v rozmezí 

5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou a absence 

klinických příznaků onemocnění covid-19. 

2. MŠMT informuje, že byla vydána následující mimořádná opatření s účinností od 

25. 10. 2021:  

• Povinnost nosit ochranný prostředek za podmínky, že sdílím s jiným 

spolupracovníkem pracovní prostor (typicky sborovna, kancelář). 

• Neuplatní se zde výjimka rozestupů 1,5 metru, jelikož se jedná o vnitřní prostor škol a 

školských zařízení, ve kterých panují přísnější podmínky pro nošení ochranných 

prostředků ve vnitřních prostorech 

• Pro školy a školská zařízení, v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva 

zdravotnictví o nošení ochranných prostředků dýchacích cest platí s účinností od 

1. 11. 2021:  

• Žáci a studenti při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, nemusí nosit 

ochranný prostředek. 

• Ve společných prostorech je povinnost nosit ochranný prostředek stanovený v daném 

opatření (respirátor). 

• Nově je stanovena povinnost nosit ochranný prostředek i při poskytování vzdělávání 

pro neočkované pedagogické pracovníky. 

Neočkovaní pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni nosit ochranný prostředek i při 

samotném poskytování vzdělávání (výuce). 

• Nově mají školní jídelny povinnost kontrolovat OTN cizích strávníků při vstupu do 

provozovny (v případě, že kontrolu při vstupu neumožňují provozní podmínky 

provozovatele, proběhne kontrola nejpozději před poskytnutím služby). 

• Pro zjednodušení se doporučuje pro cizí strávníky zprovoznit výdejové okénko. V 

takovém případě není nutno OTN kontrolovat. 

Doba platnosti negativních testů byla nově zkrácena ze 7 dnů na 72h u RT-PCR testů a ze 72h 

na 24h u Ag testů. 

 


