
Vážení rodiče, 
   dovolte mi, abych Vás pozdravil těsně před začátkem nového školního roku  
a předal Vám důležité informace k jeho zahájení. Jak asi víte z informací v médiích, 
ani start letošního školního roku (2021/2022) se neobejde bez určitých úprav stran 
organizace výuky a zajištění bezpečnosti a dodržování zvýšené úrovně hygienických 
pravidel ve školách.  

Při naplňování principů prevence vzniku a šíření infekčních nemocí postupuje 
naše škola (stejně tak jako jiné školy a školská zařízení) v souladu s:  

 vydanými mimořádnými opatřeními event. uloženými protiepidemickými 
opatřeními na regionální úrovni místně příslušnou krajskou hygienickou 
stanicí, na celostátní úrovni MZd, 

 Manuálem, který vychází z Doporučení Ministerstva zdravotnictví pro školy  
a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti  
s probíhající pandemií onemocnění covid-19.  

 
Během školních letních prázdnin lze očekávat, podobně jako v loňském roce, zvýšený pohyb obyvatel 
v rámci České republiky, a především pak cestování do a ze zahraničí. Tyto skutečnosti, s ohledem 
na šíření nových mutací viru SARS-CoV-2, představují nezanedbatelné riziko opětovného zhoršení 
epidemiologické situace na začátku září. S tím dále souvisí fakt, že v okamžiku zahájení nového 
školního roku nebude podstatná část žáků ještě očkována.  

Proto bude na počátku zahájení prezenční výuky v novém školním roce 2021/2022 provedeno plošné 
preventivní testování mj. žáků základních škol, a to v rozsahu 3 antigenních testů provedených 
v prvních dvou týdnech září 2021.  

Testování v tomto základním segmentu vzdělávací soustavy, umožňuje získat komplexní informaci  
o virové náloži a s tím souvisejícím potenciálem šíření nákazy v této populační skupině, a to v období 
bezprostředně po letních prázdninách. Cílem je tak primárně zamezení vzniku výraznějších ohnisek 
nákazy, které mohou vzniknout na podkladě zavlečení nákazy do škol a školských zařízení např. po 
návratu ze zahraničních dovolených, či případně podchycení vznikajících ohnisek nákazy v co 
nejkratším čase, a to z důvodu možnosti nastavení adekvátních protiepidemických opatření, která by 
zabránila následnému nekontrolovatelnému šíření onemocnění a nedošlo tak k výraznému zhoršení 
epidemiologické situace a zároveň by zabránila výraznějšímu omezení prezenční výuky. /zdroj: 
Manuál MŠMT/ 

   Dovolte mi, abych Vám předal důležité informace, které se týkají organizace výuky 
na naší škole. 

Informace ke screeningovému testování: 

1. Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se stanoví povinnost mj. pro 
žáky v základní škole podrobit se preventivnímu testování. 

2. Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po 
sobě, první test se provede 1. září (žáci všech ročníků s výjimkou prvního,  
u žáků 1. ročníku bude test proveden hned následující den, tj. 2. září). Další 
dva testy proběhnou 6. a 9. září. 

3. Žáci budou testováni neinvazivními antigenními testy pro samoodběr zn. 
Genrui BioTech (tzv. rychlé antigenní testy – RAT). Testování bude probíhat 
tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického 
personálu.  

4. Pokud 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. 



5. 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 žák, který doloží negativní výsledek testu 
provedeného v odběrovém místě.  

6. Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční 
výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením 
Ministerstva zdravotnictví, tj. použití ochrany dýchacích cest po celou dobu 
pobytu ve škole a školském zařízení. Uvedená opatření budou v platnosti po 
dobu trvání screeningového testování.  

7. Pokud žák testování neabsolvuje, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka  
z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci 
účastnit prezenční výuky a dalších aktivit mj. v základní škole, školní družině 
nebo školním klubu pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, 
konkrétně:  

 povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském 
zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy 

 nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převléká se s odstupem od ostatních osob 

 nesmí zpívat, 

 používá hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro žáky, 
kteří nepodstoupili preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. a), je-li 
organizačně možné ve škole zajistit pro tyto žáky zvláštní hygienické zařízení, 

 při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívá ochranný prostředek 
dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu, 

 v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních 
osob minimálně 1,5 metru (netýká se žáků, kteří mají stanovenou výjimku  
z povinného nošení ochrany dýchacích cest).   

8. V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného 
prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená 
výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku), nemůže škola v souladu  
s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní 
přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. Pokud by škola 
osobní přítomnost žáka, který odmítá nosit respirátor nebo roušku, přestože 
podle mimořádného opatření musí, připustila, poruší mimořádné opatření.  
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.  

9. Žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání a záleží na přístupu 
konkrétní školy, resp. na pravidlech stanovených ve školním řádu. Žák tedy 
musí být omluven v souladu se školním řádem.  

 
Pokud se poměřuje zájem na ochraně zdraví a právo na vzdělávání, je třeba zdůraznit, že 
mimořádné opatření neomezuje právo na vzdělávání. Žákům je umožněna osobní přítomnost na 
vzdělávání i bez toho, aniž by se podrobili preventivnímu testování. Jak je uvedeno výše, tito žáci 
jsou pak povinni s ohledem na ochranu zdraví ostatních osob po celou dobu pobytu nosit 
ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu. Mimořádné opatření pak také myslí i na případy, kdy 
jsou osoby z povinného nošení ochranného prostředku vyjmuty. Testování samoodběrem 
představuje minimální zásah, který ale umožní naplnit právo na vzdělání a zároveň je nástrojem 
pro ochranu zdraví, obdobné pak platí i pro povinnost nosit prostředek ochrany dýchacích cest. 
Je tedy legitimním požadavkem žákům, které odmítají jak testování, tak i prostředek ochrany 
dýchacích cest, neumožnit osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb, když 
by museli být společně ve škole či školském zařízení s osobami, které se testování, případně 
povinnosti nosit prostředek ochrany dýchacích cest, podrobili. /zdroj: Manuál MŠMT/ 

 



 

Základní hygienická a organizační pravidla: 

1. Žáci se shromažďují před vstupem do školy v běžném režimu. 
2. Žáci 2. – 9. ročníku vstupují do budovy školy individuálně, žáky 1. ročníku 

vyzvedne před budovou školy (1.B, 1.C) či budovou školní družiny (1.A) třídní 
učitelka.  

3. Režim prvního školního dne (1. září) bude pro žáky 1. ročníku (a jejich rodiče) 
specifický a bude upřesněn v rámci samostatné informace. 

4. Při vstupu do školy (společné prostory) budou mít žáci zakrytý nos a ústa 
(rouška). 

5. Žáci při vstupu do budovy školy provedou ve vestibulu (po jednom) dezinfekci 
rukou. 

6. Odcházejí do šatny, kde se přezují, odloží svršky, pak se přemístí směrem do 
tříd. 

7. Před vstupem do třídy si žáci postupně umyjí ruce mýdlem a teplou vodou, 
případně použijí dezinfekci v dávkovači. 

8. Žáci i učitelé nemají během výuky nasazenou roušku/respirátor.  
9. Žáci i učitelé (+ všichni další zaměstnanci školy) musí mít při přesunech po 

škole nasazenou roušku/respirátor (výjimkou je samozřejmě stravování 
během svačiny a oběda). 

10. Doporučujeme, aby měl každý žák k dispozici 2 roušky a také papírové 
kapesníky. 

11. Žáci, kteří jsou přihlášeni ke stravování ve škole, odcházejí v doprovodu 
učitele do školní jídelny, před vstupem do jídelny navštíví toaletu, kde 
provedou (po jednom v rozestupech) dezinfekci rukou. V jídelně na ně během 
výdeje stravy i samotného stravování dohlédne učitel, který vykonává dohled 
nad žáky. 

12.  Podobný režim bude fungovat i ve školní družině (dezinfekce rukou před 
vstupem do budovy, po odložení svršků v šatně umytí rukou teplou vodou  
a mýdlem, dezinfekce rukou při vstupu do oddělení ŠD). 

13. Pro zájemce z řad žáků 1. – 3. ročníku je k dispozici ranní družina. 
 

Vážení rodiče, 
   snažíme se dělat vše, co je v našich silách, abychom zajistili pokud možno hladký 
průběh vzdělávání Vašich dětí/našich žáků. 
   Jsme si vědomi, že bez vzájemné spolupráce mezi učiteli a rodiči (a samozřejmě i 
samotnými žáky) se výchova a vzdělávání dětí neobejde, zvláště pak v tomto - 
z epidemiologického hlediska - složitějším období.  
   Chtěl bych Vám poděkovat za velmi dobrou spolupráci v loňském školním roce  
a požádat vás o podobný přístup i v tom letošním. Vím, že ani pro Vás tato doba není 
nijak jednoduchá, proto Vám přeji – nejen do nového školního roku - pevné nervy, 
dostatek trpělivosti, energie a hlavně hodně zdraví!  

 

S upřímným pozdravem 

Mgr. Libor Slováček, MBA 
ředitel školy 


