
Vážení rodiče,  

 

dovolte mi, abych Vás seznámila se základními organizačními pokyny k zahájení školního 

roku 2021/2022 vyplývající ze  

„Souboru doporučení MŠMT pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 

vzhledem ke covid – 19 provoz a testování“ 

Viz odkaz: https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-

a-testovani.pdf 

Vstup žáků a rodičů do budovy školy bude probíhat hlavním vchodem, škola je otevřena od 

7,40 hod.  

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

dýchací cesty (respirátor nebo zdravotnická obličejová rouška). 

Žáci nosí ochranný prostředek pouze ve společných prostorech, pokud jsou usazeni, ochranný 

prostředek mít nemusí. 

Rodičům žáků prvních tříd bude vstup umožněn, a to pouze první den tj.1 září 2021 při 

slavnostním zahájení, následně pak při doprovodu svých dětí ke třídám po dobu prvního 

týdne.  

Slavnostní zahájení školního roku se uskuteční v kmenových třídách, dále za doprovodu 

třídních učitelek ve velké tělocvičně.  

Zahájení ve velké tělocvičně proběhne pouze za přítomnosti žáků I. stupně. 

V tento den tj. 1.9.2021 proběhne také prvotní ze 3 po sobě jdoucích preventivních 

screeningových testování antigenními testy všech žáků školy kromě žáků 1.tříd, kteří budou 

testování až 2.9. 2021.  

Další testování všech žáků školy pak bude probíhat 6.9.2021 a 9.9.2021.  

Po skončení screeningového testování bude další testování pokračovat pouze na lokální 

úrovni v návaznosti na aktuální vývoj místní epidemiologické situace. 

Pokud dítě testování neabsolvuje a nevztahuje se něj výjimka z testování (prodělaná nemoc 

nebo ukončené očkování) bude mít povinnost nosit respirátor nebo zdravotnickou roušku po 

celou dobu pobytu ve škole (tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy).  

Pokud dítě odmítne jak testování, tak nošení roušky, nemůže škola v souladu s mimořádným 

opatřením MZdr umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání. 

Žák, který se dostaví v určený den testování do ŠD před začátkem vyučování, bude testován 

až ve své kmenové třídě. 

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se později, 

provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. 

Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování. 

S dalšími organizačními záležitostmi následujících dnů budete seznámeni třídními učiteli 

prostřednictvím  bakaláře. 

Mgr. Iveta Zechová, ředitelka školy 
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