
Vážení rodiče, žáci. 

Snažil jsem se ze SOUBORU DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 

2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19 PROVOZ A TESTOVÁNÍ (DÁLE JEN „MANUÁL“), který obsahuje 22 

stránek textu, vybrat pro vás ty nejdůležitější. V případě dalších dotazů se obracejte na třídní učitele.  

Společně jsme zvládli už horší covidové období, a tak předpokládám, že i toto období, které je zatím 

stanovené do 9. září, zvládneme bez větších problémů. 

Obecné informace 

- Od dětí se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. 

- Onemocnění dítěte se hlásí třídnímu učiteli a informace pro rodiče budou předávány 

prostřednictvím EduPage (tak, jako doposud). 

- Škola upozorňuje, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do školy. 

Hygienická pravidla a standard úklidu 

- Škola se bude snažit postupovat v souladu s vydanými doporučeními 

- Každá osoba ve škole je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt 

dýchací cesty rouškou (respirátorem). 

- Škola je dostatečně vybavena čisticími a dezinfekčními prostředky, dezinfekčními prostředky na 

dezinfekci rukou s virucidní aktivitou, bezkontaktním teploměrem…  

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19 

- Škola má určenou místnost pro případnou izolaci. 

- Žák, u kterého jsou příznaky patrné již při příchodu: žák není vpuštěn do budovy školy a postupuje 

se dle „Manuálu“. 

- Žák, u něhož se příznaky se vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka: žák je umístěn do předem 

připravené samostatné místnosti a postupuje se dle „Manuálu“. 

- Ve všech případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že je povinen telefonicky 

kontaktovat praktického (dětského) lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

Školní stravování  

- Žáci i zaměstnanci budou postupovat podle doporučení – viz „Manuál“ (je to obdobné jako loni)  

- Nebude umožněno samostatné odebírání příborů 

- Cizí strávníci – odběr jídla a platby za obědy: pouze mimo vnitřní prostor školní jídelny! 

- Žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v 

izolaci nebo karanténě, si nemohou vyzvedávat oběd. 

SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH ZÁŘÍ 2021 

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

se provede 1. září (2. až 9. třída). Druhého září proběhne testování žáků 1. třídy. Další testování 

proběhne v termínech 6. září a 9. září 2021. Testování nepodstupují 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 žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. 

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

účastnit pouze 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. Škola bude postupovat dle „Manuálu“. 

- Ve škole žáci nosí ochranný prostředek pouze ve společných prostorech.  

- V dalším se postupuje dle obdrženého „Manuálu“. 

Pravidla ve školních družinách, školních klubech 

- Osobní přítomnost žáka ve školní družině lze připustit také pouze tehdy, pokud splní stejné 

podmínky, jaké jsou stanoveny pro osobní přítomnost v naší škole s tou výjimkou, že školní družina 

žáky netestuje.  

 

První školní den 

1. třída – Slavnostní zahájení v 8.00 hod. Sraz je před budovou školy (šatna první třídy).  

2. – 9. třída – sraz žáků je v 7.15 na školním dvoře. Každé třídě je vyhrazen vlastní prostor. Vstup do 

prostor školy je pouze s ochranou dýchacích cest (rouška nebo respirátor). Další postup a organizaci 

budou řídit jednotliví třídní učitelé.  

Vzhledem ke skutečnostem doporučujeme zvážit odhlášení obědu na 1. září (předpokládáme, že žáci 

2. -9. třídy budou končit cca v 9.00 hodin). 

 

Upozornění! 

- 1. září není v provozu školní družina 

- v termínu od 1. – 9. září není v provozu školní klub – místnost je vyčleněna jako izolační místnost. 

Děkujeme za pochopení! 

 

Mgr. Robert Hager, ředitel školy 

 

 

 


