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PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM 

KE COVID-19 
 

Zahájení provozu školy 

• Škola zahájí svou činnost dne 1. 9. 2021 v plném rozsahu.  

• Od žáků před prvním příchodem do školy nebude vyžadováno prohlášení  
o bezinfekčnosti 

• Příchod žáků do školy bude probíhat standardním způsobem, tzn. škola se pro žáky 
otevírá v 7:35 a první vyučovací hodina začíná v 7:55 hod.  

 
Vzhledem k doporučení MŠMT o omezení přístupu zákonných zástupců žáků a dalších osob 
do budovy školy bude situace řešena takto:  

 
1. září - zahájení školního roku  

• 1. ročník – Žáci vstupují do budovy v doprovodu rodičů. Dovolujeme si požádat, aby žáky 
doprovázeli maximálně dva rodinní příslušníci. (Rodiče jsou povinni použít respirátor, 
žáci roušku.) 

• 2. až 9. ročník - Žáci vstupují do budovy školy bez doprovodu rodičů či jiných osob. 
Výjimku mají žáci nově přihlášení na naši školu, ti mohou vstupovat do budovy 
s doprovodem (respirátor či rouška je nutností). 

Od 2. září 

• 1. až 9. ročník – Žáci vstupují samostatně do školy bez doprovodu zákonných zástupců. 
Prvňáčkům budou v šatnách nápomocny jejich třídní učitelky. Výjimku mají rodiče 
pomáhající svým dětem s testováním na covid, viz níže.  

 

Screeningové testování žáků  
• Testování proběhne dvakrát během prvních dvou zářijových týdnů neinvazivními RT-PCR 

testy. Jedná se o nenáročný samoodběr ze slin. Stejné PCR testy škola používala na konci 
minulého školního roku. Postup odběru vzorku najdete v přiloženém obrázku. 

 
Termíny prvního testování:  

• 1. 9. 2021 – 2. až 9. ročník  

• 2. 9. 2021 – 1. ročník  
 

Termín druhého testování: 

• 6. 9. 2021 – všechny ročníky 

 
• Náklady na PCR testování jsou hrazeny ze státního rozpočtu – Fondu solidarity Evropské 

unie. 

• Odběr vzorků proběhne během první vyučovací hodiny. V případě testování žáků 1.-3. 
ročníku je v nejnutnějším případě umožněna asistence zákonným zástupce či jinou 
pověřenou osobou. 

• 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 žáci, kteří 
doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.  
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Žádáme rodiče, aby v první den testování, vybavili své děti dokumenty potvrzujícími 
osvobození z povinného testování. 

 

• V případě, že se žák z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, bude se moci prezenční 
výuky účastnit, ale musí nosit po celou dobu pobytu ve škole stanovenou ochranu 
dýchacích cest, tj. respirátor nebo roušku. Pokud žák odmítne nosit ochranný prostředek 
úst a nosu škola je povinna takového žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat 
zákonného zástupce.  

 

Hygienická pravidla a ochrana dýchacích cest 

• Žáci i všechny další osoby jsou povinni si při vstupu do budovy školy a ve společných 
prostorech zakrýt dýchací cesty. 

• Ve společných prostorech školy: 
o žáci do 15 let – použijí respirátor nebo zdravotnickou roušku (látková není 

povolena) 
o žáci nad 15 let a ostatní osoby – použijí vždy respirátor  

• Ve třídě během výuky žáci roušku ani respirátor mít nemusí.  
 

• Škola upozorňuje zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění 
nemohou do školy vstoupit.  

• U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/oddělení/hygienickém zařízení  
a u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.  

• V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý žák důkladně umyje ruce teplou 
vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje 
hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.  

 

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy covid 19 
a) příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy, pak žák není vpuštěn do budovy 

školy; za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,  
b) příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce 

dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost škola neprodleně oznamuje zákonnému 
zástupci a informuje ho o nutnosti okamžitého vyzvednutí a odchodu žáka ze školy; 
pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,  

c) příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole – žák je 
neprodleně umístěn do předem připravené samostatné místnosti, aby byl izolován od 
ostatních přítomných ve škole, je povinen nasadit si roušku (případně mu bude 
poskytnuta školou) a současně je informován zákonný zástupce žáka o nutnosti 
bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy nebo se souhlasem zákonného zástupce a po 
náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, 
jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.  
 
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, že má telefonicky 
kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

  
• Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem 

chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn 
vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost 
potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost.  
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Školní stravování 

• Škola zdůrazňuje nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před odebráním stravy.  

• Kvůli hygienickým opatřením nebude možný samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů  
z hromadných zásobníků a využívání samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty). 
Tuto službu budou pro žáky zajišťovat pracovníci školní jídelny či školy.  

 

Školní družina  

• Oddělení školní družiny budou provozovány obvyklým způsobem, ve kterém se 
nesetkávají žáci z různých ročníků, čímž je naplněno doporučení MŠMT.  

 

Možnosti organizace vzdělávání v závislosti na epidemiologické situaci 

• Pokud je v důsledku mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) 
nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než 
poloviny žáků dané třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání 
tohoto stavu.  

• V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání 
distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci a omlouvání 
takto vzniklé absence se řídí školním řádem.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Nové Strašecí, 20. 8. 2021       Mgr. Petr Chochola 

ředitel školy 
 


