
ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

Škola zahájí svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy 1. září 

2021. 

Určitě se všichni těšíme na zahájení nového školního roku a věříme, že výuka proběhne pouze 

prezenční formou. Musíme proto dodržovat epidemiologická doporučení. 

Věřím, že všichni budeme dodržovat dvě základní pravidla: 

1) TESTOVÁNÍ  

Proběhne na počátku zahájení prezenční výuky v rozsahu 3 antigenních testů provedených 

v prvních dvou týdnech září 2021:  

  

1. Test 1. září 2021 u žáků 2. – 9. ročníku  

            2. září 2021 u žáků 1. ročníku  

2. Test 6. září 2021 u žáků 1. – 9. ročníku  

3. Test 9. září 2021 u žáků 1. – 9. ročníku 

V těchto dnech mohou vstoupit do školy žáci, kteří chodí do ranní družiny v 6:30, testování 

provedou vychovatelky ŠD a ŠK. Ostatní žáci budou vstupovat do školy od 7:00. Přezují se a 

půjdou do své kmenové třídy, kde na ně bude čekat třídní učitel. Otestují se a vyčkají na 

zahájení výuky. 

V ostatních dnech bude provoz školy, jak jsme zvyklí:  6:30 – 16:30. 

VSTUP DO ŠKOLY POUZE HLAVNÍM VCHODEM!!! 

Další informace obdrží žáci a jejich zákonní zástupci od třídních učitelů. 

 

2) ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA 

 Dodržování zásad osobní a provozní hygien 

• Ochrana úst – společné prostory  

• Žáci s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.  

• Žák, který bude vykazovat podezření na infekční onemocnění, bude dán do izolační   

místnosti – PRACOVNA DYSLEXIE 

• Zákonný zástupce bude okamžitě kontaktován a jeho povinností je žáka v co nejkratší době  

vyzvednout.  

• Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického 

onemocnění, včetně alergického onemocnění, je umožněn vstup do školy pouze v případě, 

prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. 

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022  

Ochrana úst a nosu:  

• Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při  

vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt  

dýchací cesty  

• Při vyučování žáci ani učitelé nemusí mít ochranu úst a nosu  

 

 



Nevolnost dítěte:  

• Dítě, kterému není dobře, se ponechá ve třídě  

• Kontaktuje se zákonný zástupce  

• Zákonný zástupce se po příchodu ohlásí a vyčká,  

až dítě ze třídy přivede pracovník školy.  

 

Příznaky infekčního onemocnění dítěte:  

• Příznaky jsou patrné již při příchodu – žák není vpuštěn do  

budovy za podmínky, že je přítomen zákonný zástupce. Pokud  

není přítomen zákonný zástupce, neprodleně škola informuje  

zákonného zástupce a ten bezodkladně žáka vyzvedne. Do té doby je žák v izolační místnosti 

• Příznaky se vyskytnou v průběhu přítomnosti ve škole – žák si  

neprodleně nasadí ochranu dýchacích cest a je umístěn do  

izolační místnosti. Neprodleně škola informuje zákonného  

zástupce a ten bezodkladně žáka vyzvedne.  

 

Příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického  

onemocnění včetně alergického onemocnění:  

• Vstup do budovy školy je umožněn pouze v případě, prokáže-li,  

že netrpí infekční nemocí.  

 

Žák, který odmítne testování:  

• Může se účastnit prezenční výuky za podmínek stanovených  

mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví:  

- ochrana dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole  

- oběd konzumuje na vyhrazeném samostatném místě  

v jídelně.  

- při hodinách zpěvu nesmí zpívat  

- při hodinách tělesné výchovy nesmí v tělocvičně cvičit (pouze  

ve venkovním prostředí)  

- nesmí používat při převlékání na tělesnou výchovu společné šatny a ani nesmí používat 

sprchu v šatnách 

 

Mgr. Jaroslava Šimková, ředitelka školy 

 


