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POKYNY ŘEDITELE K NOŠENÍ OCHRANY DÝCHACÍCH CEST ŽÁKŮ A STUDENTŮ 
 

 

Jsou závazné pro všechny zaměstnance školy SŠHS a VOŠ, Opava a vychází z Pokynů MŠMT pro školní rok 

2021/2022, z Mimořádných opatření č. j.: MZDR 15757/2020-56/MIN/KAN a č. j.: MZDR 15757/2020-

58/MIN/KAN a aktuálního pokynu MŠMT platného od 13. 9. 2021. 

 

Oc hrana dýc hac íc h  c est  

Žáci a studenti jsou povinni si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty 

respirátorem (např. FFP2, KN 95). Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty osoby, které 

nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny 

tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tito žáci jsou však povinni 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 - žáky a studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, 

žáky nebo studenty při pobytu v pokoji, zkoušený při zkoušce ve škole, pokud všechny osoby udržují 

vzdálenost alespoň 1,5 metru. 

 

Žáci a studenti nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy nebo školského zařízení. 

 

Při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět 

v lavici nebo u stolu a musí dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru; nemusí nosit 

ochranný prostředek dýchacích cest při pobytu na pokoji (tj. mimo společné prostory). 

 

Žáci nebo studenti, kteří konají praxi, praktické vyučování nebo praktickou přípravu na pracovišti právnických 

či fyzických osob, se řídí pravidly uplatňovanými pro zaměstnance na tomto pracovišti. 

 

V případě kdy žák či student odmítne nošení ochranného prostředku tehdy, kdy je to jeho povinností, škola 

mu neumožní osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. Žák či student není 

automaticky omluven ze svého vzdělávání a omlouvá svou nepřítomnost v souladu se Školním řádem SŠHS  

a VOŠ, Opava, p. o. Pouze odmítání povinnosti nošení ochrany dýchacích cest tedy není dostatečným 

omluvitelným důvodem pro neúčast na prezenční výuce. Povinnost nosit stanovený prostředek ochrany 

dýchacích cest nelze považovat za zásah do osobní integrity osoby.  Škola nebude těmto žákům poskytovat 

distanční výuku. 

 

 

 

V Opavě dne 20. 9. 2021           Mgr. Martin Ruský, v. r. 

                         ředitel školy 
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