Informace k zahájení školního roku 2021-2022 (COVID-19)
Do budov školy mohou vstoupit pouze osoby s odpovídající ochranou dýchacích cest (žáci –
papírová rouška, respirátor, ostatní – respirátor).
Ve školách proběhne preventivní testování žáků.
První test se provede 1. září (2. - 9. ročník), 2. září (1. ročník) a dále se bude testovat
v termínech 6. září a 9. září 2021. Testování proběhne samoodběrem. Budou použity
antigenní testy.
Testování nemusejí podstoupit žáci, kteří prokážou splnění podmínek stanovených
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
žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
Pokud se žák testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit pouze za splnění
podmínky použití předepsané ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole.
Pokud takový žák použití ochrany dýchacích cest odmítne, bude umístěn do určeného
prostoru k izolaci a zástupci žáka budou bezodkladně vyzváni k vyzvednutí žáka ve škole.
Stejný postup bude následovat v případě pozitivního výsledku testu žáka.
Upozorňujeme, že žákům bez ochrany dýchacích cest nebude umožněn vstup do budovy
školy, jsme však schopni žáky ve výjimečných případech vybavit papírovou rouškou.
Žáci i zaměstnanci jsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest ve všech
společných prostorách školy, ve třídě v době, kdy není poskytováno vzdělávání, nebo
školské služby, případně není konzumována strava. Ostatní osoby jsou povinny nosit
ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu v budovách školy.
Do školy by rodiče neměli posílat žáky s projevy infekčního onemocnění.
Pokud budou u žáků zjištěny projevy infekčního onemocnění, nemohou se účastnit
prezenční výuky. V takovém případě je nutno, aby si zástupci žáky odvedli ze školy v co
nejkratším termínu.

Žák, který nesplní podmínky stanovené mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví
se nemůže osobně účastnit výuky.
V tomto případě je jeho nepřítomnost ve výuce považována za absenci. Absence musí být
řádně omluvena zákonným zástupcem.
Nárok na dotovanou stravu (oběd) mají pouze žáci účastnící se vzdělávání ve škole.
Pro nemocné žáky platí již dříve platná pravidla odběru stravy pouze v první den absence.

SOUBOR DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE
COVID-19 PROVOZ A TESTOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ „MANUÁL“)
Mimořádné opatření – stanovení podmínek pro osobní přítomnost dětí a žáků na vzdělávání
nebo při poskytování školských služeb, podmínek výkonu práce zaměstnanců škol a
školských zařízení a podmínek ubytování studentů vysokých škol v ubytovacích zařízeních
vysokých škol, s účinností od 31. 8. 2021

