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Informace k zahájení školního roku 2021/2022
Vážení rodiče,
dovolte, abych Vás jménem všech zaměstnanců školy pozdravil a přivítal v novém školním
roce. Věřím, že zejména díky zkušenostem z naší předchozí spolupráce i nyní společně zvládneme
specifika následujícího období.
MŠMT pověřilo školu, aby rodičům žáků podala informace k zahájení školního roku v souvislosti
s aktuálními ochrannými hygienickými opatřeními (SOUBOR DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY … VE
ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19 PROVOZ A TESTOVÁNÍ, dále jen
„Manuál“; www.msmt.cz). Níže uvedené informace reflektují závazné pokyny a doporučení Manuálu.
Zdůrazňuji základní koncepční myšlenku všech opatření:

JE TŘEBA UČINIT MAXIMUM PRO ZACHOVÁNÍ PREZENČNÍ VÝUKY.
I) OBECNÉ INFORMACE O PROVOZU VE ŠKOLE
 V úvodu školního roku vyzvou třídní učitelé zákonné zástupce žáků (dále jen „Rodiče“)
k aktualizaci kontaktů (telefonní čísla a e-maily).
 Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 Škola bude žákům připomínat zásady osobní a respirační hygieny.
 Upozorňujeme Rodiče, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 I nadále platí, že pohyb Rodičů a dalších osob uvnitř budovy školy je omezen. Škola proto
vyčleňuje ZÓNY pro realizaci dohodnutých setkání se zaměstnanci školy (1/ přední vestibul školy
pro komunikaci se školní družinou – červená budka; 2/ vestibul před vrátnicí.
 Lze předpokládat, že aktivity jiných subjektů (kroužky) pro žáky této školy organizovány budou.

II) K HYGIENICKÝM OPATŘENÍM







Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací
cesty, a to ochranným prostředkem dýchacích cest (dále jen „Rouška“), který je uveden v aktuálně
platném mimořádném opatření MZd. (blíže části č. V) Testování)
Všichni žáci nosí Roušku ve společných prostorech školy. V případě, kdy jsou v učebně, Roušku
mít nemusí. (podrobněji viz dále).
U vstupu, v učebnách, v jídelně a v dalších prostorách jsou k dispozici prostředky k dezinfekci
rukou.
V čase po příchodu do budovy si žáci důkladně umyjí ruce vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě
provedou dezinfekci rukou, a následně dodržují hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve
škole.
Škola praktikuje režim častého a intenzivního větrání.




Je zajištěno bezpečné osoušení rukou.
Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.

III)KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19
Škola má povinnost věnovat zvýšenou míru pozornosti příznakům infekčního onemocnění u
žáků/zaměstnanců a při jejich zjištění (objevení) postupuje takto:
příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy pokud je
přítomen Rodič.
příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen Rodič – tuto skutečnost
oznámí škola Rodiči neprodleně a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy;
pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; žák si neprodleně
nasadí Roušku a je umístěn do předem připravené izolační místnosti nebo jinak izolován od
ostatních přítomných. Škola současně informuje Rodiče s výzvou k bezodkladnému vyzvednutí ze
školy.
V uvedených případech škola informuje Rodiče o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického
lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
Žákovi 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.1

IV) ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Prezenční výuku zahájí škola ve středu 1. září 2021.
1) RANNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA je v provozu!
 Osobní přítomnost žáka ve školní družině nebo školním klubu lze připustit za stejných podmínek,
jaké jsou stanoveny pro osobní přítomnost ve škole s tou výjimkou, že školní družina nebo školní
klub žáky netestují.
 V případě, že se žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování,
testování se neprovádí. Žák je testován až v rámci své třídy.

6:30 – 7:40 hod. I pro žáky, kteří čekají na vyřízení přihlášky do ŠD.
Ranní ŠD
7:40 – 8:45 hod. Pro všechny žáky, kterým v příslušný den začíná vyučování
Prosloužená ŠD
až 2. vyučovací hodinou.
2)RANNÍ VSTUP DO BUDOVY
a) Pro všechny osoby platí povinnost mít při vstupu nasazenou Roušku.
b) Třetí osoby (i rodiče) mohou vstupovat do budovy školy pouze výjimečně a po předchozím sjednání
návštěvy.
c) Dne 1. září: 1. třídy – sraz před školou v 7:45 hod.
d) Dne 1. září: 2. – 9. třídy – vstup do školy v 8: 40 hod. /2. vyučovací hodina
(VIZ TABULKY – ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ)

1

Pokud u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto
skutečnost praktický lékař pro děti a dorost (u zaměstnanců školy lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel
pracovnělékařských služeb).

Organizace vyučování 1. 9. – 9. 9. 2021/ 1. STUPEŇ
datum
1.roč.2
1. 9. 21
2. 9. 21
3. – 9. 9. 21

8:00-8:45
8:0010:45
8:0011:40

2.roč.

8:0011:40

vyučování
3.roč.
4.roč.
8:55-9:40
8:0011:50

8:0012:00

oběd
5.roč.
10:30-12:00
8:0012:10

po skončení
vyučování
(1. roč. - od 11:40)

Vyučování dle rozvrhu

Od 10. 9. 21

Organizace vyučování 1. 9. – 9. 9. 2021/ 2. STUPEŇ
datum
9. roč.
1. 9. 21
2. – 8. 9. 21
Od 9. 9. 21

8:00-12:20

vyučování
8. roč.
7. roč.
6. roč.
8:55-9:40
8:00-12:30
8:00-12:40
8:00-12:50
Vyučování dle rozvrhu

oběd
10:30-12:00
po skončení vyučování

V) SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH ZÁŘÍ 2021


Na počátku zahájení prezenční výuky bude provedeno plošné preventivní testování žáků, a to v
rozsahu 3 antigenních testů provedených v prvních dvou týdnech září 2021. Cílem je tak primárně
zamezit vzniku výraznějších ohnisek nákazy a dále mj. předejít výraznějšímu omezení prezenční
výuky.
 Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se
provede 1. září (s výjimkou prvních ročníků – tito žáci se testují 2. září), a dále se testuje v termínech
6. září a 9. září 2021.
 Školám budou distribuovány neinvazivní antigenní testy pro samoodběr (tzv. rychlé antigenní testy –
RAT).
 Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.
 Testování probíhá shodně s postupy v jarním období 2021.
 Škola zveřejní a rozešlete obdržené informační materiály Rodičům.
 Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později,
provede se test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po příchodu.
 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 dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu.
provedeného v odběrovém místě (nikoli samotest!).
Příklad: Žák byl 20. srpna 2021 očkován poslední dávkou vakcíny proti onemocnění covid-19. Za
bezinfekčního je žák považován od 4. září 2021. Žák tedy podstoupí screeningové testování dne 1. září (příp.
2. září), nebude se už ale testovat ve dnech 6. a 9. září.
 Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
 Pokud se žák z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, bude se moci prezenční výuky účastnit, jen
za použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole. Dále jsou tito žáci povinni při
konzumaci stravy a nápojů dodržovat odstup od ostatních osob nejméně 1,5 m.
 Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.
.
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Viz též detailní informace z závěru dokumentu – část č. 6

Průběh testování dodanými AG testy:
 Testování probíhá zpravidla v kmenové učebně třídy.
 Dodaný Genrui BioTech test využívá shodné komponenty a postup jako na jaře školou používaný
AG Singclean test.
 Před prvním testováním přítomný pedagog seznámí žáky s průběhem testu.
 Ve třídách 1. stupně budou mladším žákům napomáhat kromě TU i další pedagogičtí zaměstnanci
školy.
 Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu nasazené Roušky vyjma krátkého intervalu,
kdy testovaný vykonává samoodběr.
 Žáci pak čekají na svém místě na uplynutí časového limitu.
 Pokud je výsledek testu pozitivní, testovaný žák je převeden do izolační místnosti.
 Dohledem v izolační místnosti pověřuje škola zaměstnance školy.
 Za průkazného souhlasu Rodiče a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů
může žák po udělení souhlasu vedení školy opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí
Rodičem.
Prověření situace/konfirmace a návrat žáka:
 Povinné potvrzení v případě pozitivního AG testu: vydá škola (Rodiči) na předepsaném
formuláři. Rodič je povinen informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb
(zpravidla dětského lékaře).
 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.
 Žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po provedení PCR testu) v
jedné třídě nebo skupině s žákem, který má pozitivní výsledek testu, se neumožňuje osobní
přítomnost ve škole po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru
SARS-CoV-2 žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu.
V praxi se bude jednat fakticky pouze o testování 9. září, protože u prvního testu a u testu ze 6. září
nebude splněna podmínka, že spolu děti nebo žáci byli v předcházejících 2 dnech.
 Toto ustanovení se netýká řádně očkovaných žáků nebo žáků, kteří prodělali onemocnění covid-19
a jsou v ochranné lhůtě.
 V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem,
doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje původně indikované
kontakty.
 Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších
potřebných kroků.
 V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem,
Rodič žáka je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RTPCR testu.



Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici jméno tohoto pozitivně testovaného
žáka a seznam žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s tímto žákem, který měl pozitivní
výsledek testu.


NEPŘÍTOMNOST ŽÁKA
 Škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem. Škola ovšem
postupuje obdobně jako při běžné absenci.
 Žákovi, který odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, nemůže škola umožnit osobní
přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb.
 Žák, který odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku není automaticky omluven ze svého
vzdělávání. Musí být omluven v souladu se školním řádem (ŠKOLNÍ ŘÁD viz část „8) Podmínky pro
omlouvání a uvolňování žáků z vyučování“)

VI)DOPLŇKOVÉ INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 1. TŘÍDY
Vážení rodiče žáků budoucích 1. tříd,
na základě doporučení MŠMT: Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke
COVID-19, upravujeme zahájení školního roku.
Je nám velice líto, že nemůžeme realizovat slíbené prezenční třídní schůzky. Vzhledem k vývoji situace
zjednodušujeme nástup prvňáčků takto:
Středa 1. 9. //paní učitelky třídní přebírají žáky v 7:45 hod. před budovou školy a odvádí je na školní zahradu,
kde budou žáci slavnostně uvítáni. Prosíme, aby dítě doprovázel pouze jeden zákonný zástupce. Po
slavnostním uvítání, které bude trvat cca 20 minut, převedou paní učitelky žáky do budovy do jednotlivých
tříd. Rodiče do budovy nevstupují. Zůstanou na školní zahradě, kde jim vedení školy podá informace a
dokumenty k začátku školního roku. Klasické třídní schůzky se v jednotlivých třídách nekonají.
(připomínáme: nezapomeňte na roušky). Zpět předají paní učitelky žáky rodičům jednotlivě před budovou
školy v cca 9:00 hod. V tento den žáci 1. třídy do školní družiny nejdou.
Od čtvrtka 2. 9. paní učitelky třídní vyzvedávají žáky před budovou školy v 7:30 hod. Rodiče do budovy
nevstupují.
Prosíme, vybavte žáky zámečkem k šatní skříňce, který je opatřen 3 klíčky. V úvodních dnech bude v šatnách
kromě paní učitelky i posílená služba. Budeme prvňáčkům s úkony v šatně pomáhat. Tento den budou žáci
1. tříd v jednotlivých třídách testováni. U testování budou v každé třídě pomáhat další pedagogové školy.(cca
6 pedagogů na třídu). Vážení rodiče, jsme přesvědčeni, že paní učitelky s žáky testování zvládnou bez vaší
pomoci.
Paní učitelky třídní Vás budou e-mailem průběžně informovat o záležitostech třídy. Pokud budete mít
jakékoli dotazy, využívejte přednostně e-mailové komunikace s třídními učiteli. Použijte složku Kontakty na
webových stránkách školy.
Vážení rodiče, jsme si vědomi tíživé situace, která nastala v důsledku epidemie. Po uvolnění nařízeních
MŠMT Vám rádi vstup do školy a návštěvu tříd umožníme.
Vážení rodiče, děkujme Vám za spolupráci
S přáním klidného roku 2021/2022
za všechny zaměstnance školy
Jiří Voneš
Marie Zajdlová
Martin Chocenský

