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ORGANIZAČNÍ POKYNY K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022
Vážení zákonní zástupci,
na základě doporučení MŠMT bude organizace zahájení školního roku 2021/2022 realizována
následovně:
OBECNÁ PRAVIDLA
➢ Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy
a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty vhodným ochranným prostředkem
(respirátorem).
➢ Povinnost se nevztahuje na žáky při vzdělávání, kteří sedí v lavici, a pedagogy
při poskytování vzdělávání (výjimky viz níže – nepodrobení testování).
➢ Pokud žák odmítne jak testování (viz níže), tak nošení ochranného prostředku, nemůže
škola umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání.
➢ V případě, že žák odmítne nosit ochranný prostředek, je škola povinna takového žáka
izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce.
➢ Škola je povinna zajistit oddělení žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění,
od ostatních žáků. Takového žáka si pak musí zákonný zástupce ze školy odvést a posléze
telefonicky kontaktovat pediatra.
➢ Pohyb zákonných zástupců ve škole je omezen.
SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLE
➢ Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě, první
test se provede 1. září (u žáků 1. ročníku se provede 2. září) a dále se testuje v termínech
6. září a 9. září 2021.
➢ Netestují se žáci, kteří doloží, že:
✓ jsou 14 dnů po plně dokončeném očkování,
✓ nebo prodělali onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního
testu na COVID-19, ten, kdo měl pozitivní test po 4. 3. 2021),
✓ nebo doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě, který
není starší 72 hodin.
➢ Pokud žák není přítomen na testování, ale dostaví se na vyučování později či jiný den,
provede si test pod dohledem pověřené osoby (vrátná) bezprostředně po svém příchodu.
➢ Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky
účastnit za těchto podmínek:
✓ 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 prostorách, převléká se s odstupem od ostatních osob
a nesmí použít sprchy,
✓ nesmí zpívat v hodinách hudební výchovy,
✓ 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 dodržuje rozestup od ostatních
osob minimálně 1,5 metru.
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POZITIVNÍ VÝSLEDEK PO TESTOVÁNÍ
Žákovi, který má pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost
na vzdělávání.
➢ Žák bude izolován od ostatních osob a vyčká do doby převzetí zákonným zástupcem.
➢ Škola vydá pozitivně testovanému žákovi potvrzení o tom, že byl pozitivně testován.
Zákonný zástupce informuje lékaře svého dítěte.
➢ Všem žákům, kteří byli v předcházejících 2 dnech v jedné třídě s žákem, který má pozitivní
výsledek testu, se neumožňuje přítomnost ve škole do doby zjištění výsledku konfirmačního
PCR testu.
✓ Pokud vyjde konfirmační PCR test negativní, všechny dotčené osoby se vracejí
na výuku.
✓ Pokud vyjde konfirmační PCR test pozitivní, zašle škola KHS jméno pozitivního
žáka a seznam kontaktů všech žáků, kteří s ním byli ve třídě, a KHS bude nařizovat
izolaci či karanténu.
✓ Pokud je nařízena karanténa více než polovině žáků třídy, přechází třída na distanční
výuku.
➢

Děkujeme Vám za respektování pravidel.
Mgr. Lukáš Šimon, ředitel školy
elektronicky podepsáno
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