
Informace k začátku školního roku 2021/2022 

Vážení rodiče, milí žáci, 

nový školní rok se nám blíží a my vás žádáme, abyste se na jeho zahájení 1. září 2021, 

shromáždili v 7.30 - 7.45 hod. na dvoře školy (u zadního vchodu školy), kde bude mít každá třída 

svůj prostor. Sem si pro vás přijde třídní učitel a doprovodí vás do třídy. Konec vyučování bude 

v 8.45 hod.  

U dětí z přípravné třídy a 1. tříd mohou být přítomni v tento první den na vyučování i 

rodiče, prosíme ovšem o dodržení max. počtu 2 osob a pečlivé dodržení hygienických pravidel 

včetně ochrany dýchacích cest.  Zároveň je nutné, aby rodiče doložili splnění jedné z těchto 

podmínek:  

 -     nejméně 14 dní od plně dokončeného očkování 

             -     prodělání  onemocnění Covid-19 v předchozích 180 dnech 

                   (počítáno od 1. pozitivního testu na Covid-19) 

             -  negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě        

                  (platnost antigenního testu – 72 hod, PCR – 7 dní). 

Se začátkem nového školního roku se pojí nová opatření a podmínky provozu školy a 

vzdělávání:  

V prvních dvou týdnech školní docházky proběhne preventivní screeningové testování 

žáků. Testovat budeme neinvazivními antigenními testy, určenými pro samoodběr.  

Testovat se bude ve 3 termínech:  

1. září (žáci přípravné třídy a 1. ročníku se budou testovat až 2. září) 

6. září 

9. září 

(Podle celkových výsledků testování bude Ministerstvem zdravotnictví rozhodnuto o dalším 

postupu a případném prodloužení testovacího období.)  

Pokud žák nebude v době testování přítomen ve škole, provede si test ihned po svém 

příchodu.  

 



Testování nemusí podstoupit žáci, kteří splňují jednu z následujících podmínek: 

 mají nejméně 14 dní od plně dokončeného očkování 

 v minulých 180 dnech prodělali onemocnění Covid-19 (počítáno od prvního 

pozitivního testu na Covid-19) 

 mají negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě  

                    (platnost antigenního testu – 72 hod, PCR – 7 dní). 

Všechny tyto skutečnosti je nutno doložit lékařským potvrzením či certifikátem a kopii 

předat třídnímu učiteli. 

Otestovaní žáci a ti, kteří doloží potvrzení o bezinfekčnosti (viz výše), nemusí nosit 

ochranu dýchacích cest (roušku nebo respirátor) v průběhu výuky ve třídě, ale jen ve společných 

prostorách školy.   

Pokud se žák testování odmítne účastnit, bude muset splnit další podmínky stanovené 

pro tyto případy Ministerstvem zdravotnictví (povinnost nosit roušku či respirátor i v průběhu 

výuky ve třídě, nesmí cvičit nebo zpívat ve vnitřních prostorách školy, atd.). Pokud žák odmítne 

jak testování, tak nošení ochrany dýchacích cest (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením 

stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku), v takovém případě škola nemůže v souladu s 

mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi přítomnost na prezenční výuce. 

Zákonný zástupce je pak do 1 dne povinen zažádat o omluvu dítěte u ředitele školy.  

Všechna uvedená opatření budou v platnosti po dobu screeningového testování žáků. Všichni 

žáci i zaměstnanci školy jsou povinni se aktuálním mimořádným nařízením Ministerstva zdravotnictví 

řídit. Jeho plné znění najdete zde:     Manuál MŠMT (edu.cz) 

Zároveň vás prosíme, aby žáci vždy nosili do školy alespoň 2 náhradní roušky (či respirátory). Se 

začátkem školního roku budete také ve formě dotazníku požádáni o aktualizaci osobních a kontaktních 

údajů.  

!!! Pokud má dítě příznaky infekčního onemocnění (např. rýmu, kašel, bolest hlavy,  zvýšenou 

teplotu), neposílejte jej do školy, ale vždy nechte v domácím léčení a konzultujte s lékařem!!! 

Děkujeme vám za spolupráci a pomoc se splněním daných podmínek. Těšíme se na 

všechny naše žáky a věříme, že společně nový školní rok i za ztížené situace dobře zvládneme. 

Přejeme všem šťastné vykročení do nového školního roku, ať je pro děti úspěšný a radostný a 

pro rodiče klidný.  

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.                   Mgr. Miroslav Fikrle 

https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf


                                                                                                                                                                    

 


