
Vážení rodiče, milí žáci, 

 

školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. září 2021 v době od 8:20 do 10:25 hodin. 

Budete potřebovat přezůvky a slavnostní náladu! 

PREVENTIVNÍ  TESTOVÁNÍ NA ZAČÁTKU ZÁŘÍ 

 Testování antigenními testy pro samoodběr proběhne vždy bezprostředně               

po příchodu do školy ve dnech 1. září (středa), 6. září (pondělí) a 9. září (čtvrtek). 
Bude se opět jednat o šetrný způsob testování. Postup děti znají z minulého školního 

roku.  

 Testování nepodstupují žáci po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní      

od prvního pozitivního testu na covid-19), dále žáci, kteří doloží po příchodu do školy 

platný negativní výsledek z odběrového místa.  

 Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky 

účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením MZČR (použití 

ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole apod.). Žáci, kteří se testování 

podrobí, používají ochranu dýchacích cest pouze ve společných prostorách školy.  

 

PLAVÁNÍ!!! 

Ve čtvrtek 2. září začíná povinná výuka plavání pro všechny žáky školy.  

V pátek 3. září budou probíhat třídnické hodiny (rozdávání učebnic, podepisování sešitů, 

ukládání pomůcek). 

 

ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ POKYNY 

 Organizace začátku školního roku se řídí dle pokynů MŠMT, MZČR a KHS. 

 Aktuální mimořádná a ochranná opatření najdete na stránkách MZČR, které vydalo 

také opatření týkající se návratu osob ze zahraničí během srpna. Bližší informace:  

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/08/Ochranne-opatreni-omezeni-

prekroceni-statni-hranice-Ceske-republiky-s-ucinnosti-od-23-8-2021-do-odvolani.pdf. 

 Do školy nesmí vstupovat žádná osoba s příznaky infekčního onemocnění. 

 Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorách 

zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem.  

 Celá budova školy a jídelny je pravidelně dezinfikována a větrána. K dispozici je 

rovněž dezinfekce. 

 V případě podezření na nákazu COVID-19, např. pozitivní výsledek testu, bude žák 

umístěn do samostatné místnosti a následně budou kontaktováni zákonní zástupci.  

 Pokud je v důsledku mimořádného opatření, nebo z důvodu nařízení karantény KHS, 

znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy, 

přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu. 

Děkujeme všem za aktivní přístup a komunikaci při této mimořádné situaci.  
 

Na setkání s Vámi se těší tým pedagogů. 
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