INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021 / 2022
1) Preventivní screeningové testování
Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3krát po sobě, první test se
provede první nebo druhý den školního vyučování (možnost ředitele školy rozhodnout o začátku testování
druhý den školního vyučování se týká prvních tříd), a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.
Pravidla pro preventivní testování jsou účinná do 10. září (s výjimkou pravidel plynoucích v případě pozitivního
testu, které jsou účinné do konce doby platnosti pravidel pro pozitivní testy. Testování ve škole lze také
nahradit platným negativním testem z odběrového místa.
Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování
později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního
konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává
poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti
a dorost.
V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce
žáka je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola
následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici jméno tohoto pozitivně testovaného dítěte nebo
žáka a seznam dětí nebo žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s tímto dítětem nebo žákem,
který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice
postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.
Pokud je v důsledku mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) nebo z důvodu nařízení
karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné skupiny/třídy,
přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu. V ostatních případech škola nemá
povinnost poskytovat nepřítomným dětem, žákům či studentům vzdělávání distančním způsobem. Škola
postupuje obdobně jako při běžné absenci.
Podmínky omlouvání absence má škola stanoveno ve svém školním řádu, který schválila školská rada.
V případě, že žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání či školských služeb,
škola je povinna takového žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce. Žák není
automaticky omluven ze svého vzdělávání. Žák musí být omluven v souladu se školním řádem.
Preventivního testování nejsou povinni se podrobit děti a žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo
neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19.
JE TŘEBA, ABY TOTO ŽÁCI DOLOŽILI PROKAZATELNĚ 1. DEN PŘI PŘÍCHODU DO ŠKOLY.

2) Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021
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. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně
vyjmuty:





osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou
alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování
tohoto zákazu,
osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích
cest, 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.

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným
opatřením (typicky např. pokud jsou děti a žáci usazeni, při konzumaci potravin a nápojů, osoby v době
cvičení).
Pokud dítě nebo žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka
z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu
pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy (toto neplatí,
pokud děti nebo žáci spadají pod výjimky).
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.
Žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem
chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v
případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

3) Pravidla pro stravování ve školní jídelně
Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí
osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě.
Rovněž nesmí do prostor školní jídelny vstupovat nemocná osoba.
Žáci (případně zaměstnanci), kteří se nepodrobní testování a současně se na ně nevztahuje žádná z výjimek
(tj. děti, žáci a zaměstnanci, kteří jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole nosit respirátor/roušku), jsou
povinni při konzumaci stravy a nápojů dodržovat odstup od ostatních osob (tedy těch, kteří se testují, mají
ukončené očkovaní, jsou po prodělání nemoci, případně nemohou vůbec nosit respirátor/roušku) nejméně 1,5 m.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO ŽÁKY K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
ŽÁCI 1. TŘÍD:
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU PROBĚHNE NA ŠKOLNÍM HŘIŠTI V 9.00 HODIN.
V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ (VSTUP OD ŠK. HŘIŠTĚ – NUTNÉ ROUŠKY).
PROSÍME, ABY DÍTĚ DOPROVÁZELI Z DŮVODU MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ POUZE RODIČE.
PO SLAVNOSTNÍM PŘIVÍTÁNÍ ODCHÁZÍ DĚTI DOMŮ. Z DŮVODU PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ A
TESTOVÁNÍ, BUDOU DĚTI ZAHAJOVAT VE SVÝCH TŘÍDÁCH AŽ NÁSLEDUJÍCÍ DEN.
Testování dětí proběhne následující den ve třídách, bude možná přítomnost pouze 1 rodiče, bližší informace 1. září.
Rodiče mohou vyřizovat potřebnou administrativu (přihlášení do školní jídelny, školní družiny), pokud tak již neučinili, 1.
září od 8.00 do 10.00 a následně u ŠJ od 10.00 ve školní jídelně, kde budou vedoucí ŠJ a ŠD k dispozici s bližšími
informacemi. 1. září školní jídelna nevaří.

ŽÁCI 2. – 9. TŘÍD:
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU V 8. 00 VE SVÝCH TŘÍDÁCH. ŽÁKY 6. TŘÍD SI VYZVEDNOU TŘÍDNÍ UČITELÉ
U VCHODU DO ŠATEN, ODVEDOU DO TŘÍD.
ŽÁCI SE 1. DEN NEPŘEZOUVAJÍ. ODCHÁZÍ ROVNOU DO SVÝCH TŘÍD, KDE PROBĚHNE 1. ANTIGENNÍ
TESTOVÁNÍ.
Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa.
Preventivního testování nejsou povinni se podrobit děti a žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180
dnů od prodělané nemoci COVID-19.
JE TŘEBA, ABY TOTO ŽÁCI DOLOŽILI PROKAZATELNĚ 1. DEN PŘI PŘÍCHODU DO ŠKOLY.
ŽÁCI SI PŘINESOU PSACÍ POTŘEBY A ZÁPISNÍK PRO ZAPSÁNÍ POTŘEBNÝCH ÚKOLŮ. BUDOU
SEZNÁMENI SE ŠKOLNÍM ŘÁDEM A PREVENTIVNÍMI OPATŘENÍMI Z DŮVODU COVIDU.
NOVĚ PŘÍCHOZÍ ŽÁCI (RODIČE) SI MOHOU PŘIHLÁSIT ŠKOLNÍ JÍDELNU OD 8.00 DO 11.30. VSTUP DO ŠJ
PRO RODIČE OD ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZA DODRŽENÍ EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍ (DEZINFEKCE,
ROUŠKA).

ŠKOLNÍ JÍDELNA:
PŘIHLAŠOVÁNÍ NOVĚ PŘÍCHOZÍCH ŽÁKŮ 1. ZÁŘÍ OD 8.00 DO 11.30 – VSTUP DO JÍDELNY OD ŠKOLNÍHO
HŘIŠTĚ ZA DODRŽENÍ EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍ (DEZINFEKCE, ROUŠKA).
Z DŮVODU OPATŘENÍ SE VAŘÍ OD 2. ZÁŘÍ

ŠKOLNÍ DRUŽINA:
Provoz školní družiny: 1. září: 10.00 – 15.00, z důvodu, že nevaří ŠJ, dejte dětem větší svačinu
Od 2. 9. ranní družina: 6.15 – 8.00, odpolední družina: 11.30 – 16.30. V odděleních jsou žáci stejného ročníku, 1 oddělení
– smíšené (1., 2. třída). Družina je z kapacitních důvodů a epidemiologických opatření určena pouze žákům 1. – 4. tříd.

