
Jaká pravidla budou platit při zahájení školního roku 2021/2022 

 

1/ Školu navštěvují pouze zdraví žáci a zaměstnanci /bez teploty, rýmy, kašle, 

zvracení, průjmu, bolesti svalů a kloubů,…/.  

2/ Cizí osoby vstupují do budovy pouze v nejnutnějším případě a pouze po 

ohlášení v sekretariátu školy. 

3/ Všichni, kteří vstupují do školy, si přede dveřmi nasadí roušku /do 15 let/ nebo 

respirátor /starší 15 let/. Rouška nebo respirátor se nosí ve společných prostorách 

/chodba, WC, školní jídelna/. 

4/ U dveří si všichni vydezinfikují ruce. Dezinfekci provádí i před jídlem a po 

použití WC. 

5/ Žáci 1. stupně vstupují do školy vchodem „A“ a žáci 2. stupně vchodem „B“. 

Stejnými vchody odcházejí po vyučování ze školy. 

6/ Žáci se testují na COVID – 19 antigenními testy /stejnými jako v loňském 

školním roce/. Testování probíhá na začátku vyučování /respektive po příchodu 

do ranní školní družiny/ a to 1. 9., 6. 9., a 9. 9. 2021. Žáci 1. ročníku se testují 2. 

9., 6. 9., 9. 9. 2021. Testovat se nemusí žáci, kteří prokazatelně prodělali COVID 

– 19 a jsou v ochranné lhůtě 180 dnů /prokáží potvrzením o pozitivním testu nebo 

od lékaře/, a žáci, kterým od podání druhé dávky vakcíny uplynulo nejméně 14 

dnů /prokáží certifikátem/. 

7/ Pokud je žák pozitivní, je vyrozuměn zákonný zástupce žáka a do jeho příchodu 

je žák izolován k tomuto účelu určené místnosti. Zákonný zástupce žáka bude při 

jeho převzetí informován o dalším postupu. 

8/ Pokud zákonný zástupce žáka odmítne testování svého dítěte, oznámí tuto 

skutečnost 1. 9. 2021 třídnímu učiteli písemnou formou s podpisem. 

9/ Žák, který odmítl testování, je povinen nosit roušku ve všech prostorách školy 

po celou dobu přítomnosti ve školní budově. Tomuto žákovi je vyčleněno jiné 

WC, při svačině musí být vzdálen od ostatních žáků 1, 5 m a ve školní jídelně sedí 

u vyhrazeného stolu pro tyto žáky. Žák nemůže se třídou zpívat a cvičit 

v uzavřeném prostoru. 

10/ Na oběd chodí každá třída společně, nemísí se ve frontě na oběd s žáky jiných 

tříd a u stolu sedí žáci pouze ze stejné třídy. Roušky si sundají pouze při jídle u 

stolu. 

 

Pokud budeme všichni dodržovat tato pravidla, věřím, že škola nebude muset být 

uzavřena. 

        

       Mgr. Martin Šmahel, ředitel školy 

 


