
 
 

V Opavě dne 31. 10. 2021.        

 

Informace ředitele školy k realizaci mimořádného opatření vydanému MZ ČR dne 25. října 2021 

č. 948 

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,  
v souvislosti s vydaným MO MZ ČR č. 948 ze dne 25. 10. 2021 vydávám následující pokyny s platností 
od 1. 11. 2021. 
 
 

I. Obecné ustanovení 
Všem osobám se s účinností ode dne 1. listopadu 2021 od 00:00 hod. do odvolání mimořádného 
opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou 
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, které brání šíření kapének (dále jen „respirátor“), a to: 

a) ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako: 
- škola. 

 
 

II. Výjimka – žáci 
Výjimka z výše uvedeného se vztahuje jen na: 

1. děti do 15 let věku, které na těchto místech mohou nosit i jiné ochranné prostředky, kterými 
jsou zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek, které brání šíření kapének, 

2. děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku,  
3. děti, žáky a studenty v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení 

ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), 
4. žáky při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. 
5. osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor nebo 

zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny 
technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření 
kapének, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou 
však povinny 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 jakýkoli ochranný prostředek 
dýchacích cest. 
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