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Vážení rodiče, 

s blížícím se zahájením školního roku bych Vás ráda seznámila s organizací prvních zářijových dní. Jedná se         

o řadu opatření, které vydalo ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo školství a naší povinností je se jimi 

řídit. 

 

TESTOVÁNÍ 

- preventivní screeningové testování dětí a žáků proběhne ve všech školách s frekvencí 3krát                   

po sobě: středa 1.9./čtvrtek 2.9., pondělí 6.9. a čtvrtek 9.9. 

- první testování proběhne ve dvou termínech: 

1.9. žáci 2. – 5. ročníku ( v 7.45 hod.) – prosíme o včasný příchod do školy  

2.9.  žáci 1. ročníku a děti z přípravné třídy 

- testovat budeme tzv. samoodběrem pomocí neinvazivních testů dodaných ministerstvem školství 

zn. GENRUI (podobně jako v minulém školním roce) 

- testovat se bude společně celá třída vždy na začátku vyučování (nebo bezprostředně po příchodu    

do školy) pod dohledem pracovníků školy 

- preventivního testování nejsou povinni se podrobit děti a žáci, kteří mají řádně dokončené očkování 

(žáků naší školy se vzhledem k věku netýká) nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-

19 (nutno doložit v den nástupu do školy) 

- testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa, který žák 

předloží při vstupu do školy (platnost testu: 7 dní PCR/72 hodin AG) 

- více informací k testování ve školách  naleznete na https://testovani.edu.cz/ 

 

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit,             

ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany 

dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, zákaz tělocviku ve vnitřních prostorech, zákaz zpěvu apod.).   

 

ROUŠKY 

- ve společných prostorách školy (šatny, chodby, toalety,…) musí mít všechny osoby (žáci, 

zaměstnanci, rodiče,..) chráněny dýchací cesty rouškami či respirátory 

- při vyučování (ve třídě) se roušky nenosí (platí však pouze pro testované žáky nebo pro žáky po prodělaném 

onemocnění Covid-19 v dané lhůtě) 

- z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty: 

o osoby s poruchou intelektu či s poruchovou autistického spektra 

o osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek 

dýchacích cest a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením 

 

V případě, že žák odmítá jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něho 

mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku), škola mu nemůže 

umožnit v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví osobní přítomnost na vzdělávání. 

Pokud by škola připustila osobní přítomnost dítěte nebo žáka, který odmítá nosit respirátor či roušku 

(přestože podle mimořádného opatření musí), poruší tím vládní nařízení. 

 

https://testovani.edu.cz/
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Další opatření: 

o časté větrání 

o častější hygiena rukou po celou dobu pobytu dětí ve škole, používání dezinfekce 

o dezinfikování prostor, povrchů či předmětů 

o používání jednorázových ručníků 

o apod. 

 
Více informací se můžete dozvědět v „Manuál“  MŠMT k provozu škol od 1.9.2021: 

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

 

 

 

Vážení rodiče, 

ze zkušeností z loňského školního roku věřím, že takto nastavená opatření jsou přijatelná pro všechny.                               
 

Mějte také, prosím, na paměti, že žáci s příznaky infekčního onemocnění jako je např. zvýšená teplota, 

horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu 

apod. do školy nepatří. Budete tak chránit nejenom je samotné, ale taky sebe a ostatní osoby v jejich 

blízkosti. 

 

Věřím, že stejně jako v minulém školním roce vše společně zvládneme a začátek školního roku tak bude                            

pro všechny děti příjemný a nezanechá v nich žádné „ negativní stopy“. 

 

Přeji Vám všem především pevné zdraví a do nového školního roku hodně optimismu a trpělivosti. 

Těším se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi. 

 

 

S pozdravem 

 

Mgr. Helena Klosová, 

ředitelka školy 
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