
Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace 

 
V Jablonci nad Nisou dne 30. 8. 2021 

č. j.: 488/21 
 

Pokyn ředitele školy k ochranným prostředkům dýchacích cest od 1. září 2021 
 
V návaznosti na mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví (Č. j.: MZDR 15757/2020-56/MIN/KAN) 
ze dne 30. 7. 2021 vydávám následující pokyn ředitele školy. 
 
Od 1. 9. 2021 se zakazuje všem osobám pohyb a pobyt ve škole 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 95 % 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. 

Nedoporučujeme, aby žáci mladší 15 let nosili respirátory určené pro dospělé! 
 
Pro žáky a zaměstnance školy platí: 
 

1. ochranný prostředek nemusí nosit (od doby prvního negativního výsledku testu – viz pokyn 
ředitele školy k pobytu žáků v budově a na pozemcích školy od 1. září 2021): 
a. při vzdělávání žáci, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni (obdobně v ŠD) 
b. pedagogové při poskytování vzdělávání 
c. žák a pedagog při zkoušce ve škole, pokud udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru 
d. žáci v kmenové učebně při konzumaci svačiny vsedě na svém místě 
e. žáci a zaměstnanci školy ve školní jídelně při konzumaci oběda 
f. žáci při vzdělávacích aktivitách, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku 

(např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje) – o tomto rozhoduje přítomný pedagog 
po konzultaci s ředitelem školy 

g. zaměstnanci v kabinetech a sborovnách, pokud tam nejsou přítomní cizí lidé  
 

2. ochranný prostředek je nutné nosit (přes nos i ústa): 
a. v učebnách a oddělení ŠD (mimo dobu vzdělávání); 
b. na chodbách 
c. na WC 
d. ve školní jídelně mimo konzumaci oběda 

 
Cizí osoby se řídí platnými nařízeními (k dnešnímu dni platí povinnost pobytu ve vnitřních prostorech 
školy s nasazeným ochranným prostředkem). 
 
Třídní učitelé seznámí s pokynem všechny žáky a toto zapíší do třídní knihy. 
 
Tímto pokynem ruším pokyn ředitele školy vydaný 15. 6. 2021. Tento pokyn platí do odvolání (nejpozději 
do 30. 6. 2022). 
 
Mgr. Karel Opočenský 

ředitel školy 


