
Informace k zahájení školního roku 2021/2022 – vzhledem ke covidu - 19 

-  od dětí/žáků/studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o 

bezinfekčnosti.  

- při zahájení prezenčního vzdělávání škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky 

vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců dětí a žáků (telefonní čísla a e-maily).  

 - pohyb zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení 

je omezen. Návštěvy školy je potřeba vždy dopředu domluvit s třídním učitelem, popř. 

s vychovatelem nebo vedením školy.    

- v případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy 

povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná 

opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd. 

- každá osoba (děti , žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy 

školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem 

dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.  

- pokud dítě/žák má příznaky infekčního onemocnění nebo pozitivní výsledek testu  je 

umístěno do izolační místnosti a  neprodleně se informuje zákonný zástupce k bezodkladnému 

vyzvednutí.  

- třídní učitel informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo studenta v případě 

výskytu infekčního onemocnění či pozitivního výsledku  testu o tom, že má telefonicky 

kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

- všichni děti a žáci na dětském domově a internátu jsou povinni nosit ve společných 

prostorech respirátor nebo roušku, výjimka je stanovena pro pobyt na pokojích. 

- všichni děti, žáci a zaměstnanci nosí ve společných prostorech i ve školní jídelně (kromě 

stolování) ochranný prostředek dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném 

mimořádném opatření MZd. Ve třídách ochranný prostředek dýchacích cest není povinný. 

- bude zajištěna dezinfekce školních prostorů a větrání tříd.  

Screeningové testování  

-  ve škole  proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě, 

první test se provede 1. září.  

 2. září  se provede testování 1. tříd.  

 Dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021. 

- testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po 

očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 

(po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který 

doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. 



- pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky 

účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví 

(použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). 

Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování. 

 

- v případě testování dětí, žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ a žáků škol a tříd zřízených podle  
§ 16 odst. 9 školského zákona je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný 
zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a 
zároveň s touto asistencí souhlasit). 

- dále v ostatních individuálních případech, kdy testovaný žák není schopen provést test sám 

(např. z důvodů fyzických či jiných indispozic), je také možná asistence třetí osoby. V takovém 

případě proběhne testování ve vyhrazených prostorách školy tak, aby nedošlo k rizikovému 

kontaktu této asistující osoby s ostatními dětmi nebo žáky. 

- dítě/žák se netestuje ve školní družině, klubu,  ale až ve třídě. 

 

Příchod do školy 1. září. 

- informace o času příchodu Vám rozešle třídní učitel . Prosíme nevstupujte do školy jednotlivě. 

Celou třídu si vždy vyzvedne učitel nebo asistent pedagoga. Děkujeme.  

- kvůli screeningovému testování, prosím informujte neprodleně (sms, e.mail, telefonicky) 

třídního učitele do 1. září  o dokončeném očkování nebo o prodělaném onemocnění covid-

19. 

- 1. září příchod do školy dle rozpisu, který obdržíte od třídního učitele. Po 1. vyučovací hodině 

mohou žáci odejít se zákonným zástupcem nebo samostatně s písemným souhlasem od 

rodiče.  

- obědy 1. září mají žáci, kteří jsou přihlášeni ke stravování. Pokud je nebudete chtít, odhlaste 

si je individuálně. Vedoucí školní jídelny Petra Čermáková – 773 747 856. 


