
Informace pro žáky a zákonné zástupce žáků týkající se provozu školy a 

testování žáků od 1. 9. 2021. 

Níže uvedené informace vycházejí ze souboru doporučení pro školy a školská zařízení ve 

školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid – 19. 

Škola upozorňuje zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění 

nemohou do školy vstoupit.  

 

Prosíme zákonné zástupce, aby nevstupovali do vnitřních prostor školy /neplatí pro zákonné 

zástupce žáků prvního ročníku dne 1. 9. 2021/. 

 

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

dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v 

aktuálně platném mimořádném opatření MZd.  

 

 

Školní stravování  

 

Není umožněn samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a 

využívání samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty).  

 

Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní 

zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor školní 

jídelny vstupovat nemocná osoba. Strávníci musí být usazeni tak, že mezi nimi je odstup 

alespoň 1,5 metru, s výjimkou strávníků sedících u jednoho stolu.  

 

Děti a žáci (případně zaměstnanci), kteří se nepodrobní testování a současně se na ně 

nevztahuje žádná z výjimek (tj. děti, žáci a zaměstnanci, kteří jsou povinni po celou dobu 

pobytu ve škole nosit respirátor/roušku), jsou povinni při konzumaci stravy a nápojů 

dodržovat odstup od ostatních osob (tedy těch, kteří se testují, mají ukončené očkovaní, jsou 

po prodělání nemoci, případně nemohou vůbec nosit respirátor/roušku) nejméně 1,5 m.  

 

 

SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLE - ZÁŘÍ 2021 

 

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě, 

první test se provede 1. září, a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.  

 

Žáci prvního ročníku budou testováni 2. 9. 2021. 

 

Testování proběhne v kmenových třídách. 

 

Testování nepodstupují děti a 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 dítě nebo 

žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.  

 

Žák doloží příslušné potvrzení 1. 9. 2021 třídnímu učiteli. 
 



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 a školském 

zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového 

testování. Takový žák: 

 

- nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převléká se s odstupem od ostatních osob a nesmí 

použít sprchy,  

-  nesmí zpívat,  

- 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 musí žák dodržovat rozestup od 

ostatních osob minimálně 1,5 metru  

 

V případě testování dětí, žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění 

testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena 

zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). Pro zákonného zástupce či jinou 

asistující osobu platí výjimka z omezení vstupu třetích osob do školy (resp. jedná se o důvod 

k umožnění vstupu do školy).  

Testovací místností pro výše uvedený případ je školní družina v přízemí hlavní budovy. 

Dohlížející osobou je určena p. Magda Suchánková. 

 

Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na 

vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém 

příchodu.  

 

Ve školní družině nebude testování probíhat. Dítě/žák bude testován až ve škole.  

 

Pozitivně testovaný žák:  škola kontaktuje zákonného zástupce, žák vyčká v izolaci do doby 

převzetí zákonným zástupcem.  

 

V případě, kdy dítě či žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku        

(a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit 

respirátor či roušku), v takovém případě škola (školské zařízení) nemůže v souladu s 

mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit dítěti či žákovi osobní přítomnost 

na vzdělávání či poskytování školských služeb.  

 
 
 
 
 
 


