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Provoz školy od 1. září 2021  
Výuka je od 1. září 2021 pro všechny ročníky prezenční a je organizovaná z důvodu covidové pandemie za 
určitých pravidel a podmínek, které je nutné dodržovat. Vše vychází z manuálu MŠMT vydaného 17. srpna 
2021. 
 
1.Příchod do školy: 
 
1.1.Ranní družina (žáci Př, 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.B), školní klub (žáci 3.A, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B) je určena pro 
přihlášené žáky v prezenční výuce. 
Provoz 6:00 – 8:00 (žák musí do školy přijít nejpozději v 7:20).  
Při vstupu do budovy školy provede žák (popřípadě jeho doprovod) dezinfekci rukou. 
Po přezutí v šatně odchází žák do příslušného oddělení školní družiny. 
Dohled nad žáky ve vestibulu školy a v šatně vykonává školník. 
Provoz školní klubovny – 7:00 – 7:40 a 13:00 – 15:30. 
 
1.2.Výuka  
Žák, který nevyužívá ranní družinu, školní klub, přichází do školy od 7:40 do 7:55 a dodržuje hygienické 
předpisy. 
Školník vykonává dohled nad žáky před školou a dohlíží i na dodržování hygienických opatření. Při vstupu do 
budovy školy provede žák (popřípadě jeho doprovod) dezinfekci rukou.  
Po přezutí v šatně odchází žák do kmenové třídy.  
Dohled nad žáky ve vestibulu školy a v šatně vykonává pověřený zaměstnanec školy.  
Přestávky tráví žák v kmenové třídě, za přijatelného počasí může skupina s vyučujícím využít vhodné 
venkovní prostory (před školou, za školou, atrium).  
Pedagogové zajišťují pravidelné větrání učebny – krátce (cca 5 minut) a intenzivně (více oken dokořán), za 
pěkného počasí i častěji.  
Není-li to nutné, nepřecházejí žáci do odborných učeben.  
 
1.3.Výdej obědů 
Před vstupem do jídelny si žáci pečlivě umyjí ruce mýdlem a vodou. 
U stolu sedí žáci maximálně po čtyřech, přidávání dalších židlí je zakázáno.  
 
1.4.Odpolední družina, školní klub   
Určena pro všechny přihlášené žáky v prezenční výuce.  
Provoz: ŠD konec 17:00, školní klub konec 15:30.   
Činnost v odpolední družině, školním klubu řídí a dohled nad žáky vykonává vychovatelka ŠD nebo 
asistentka pedagoga.  
 
2.Testování žáků 
Ve školách proběhne preventivní screeningové testování žáků 3 x po sobě. První test se provede 1. září, dále 
se pak testuje v termínech 6. a 9. září 2021. 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. Pokud se žák screenigovému testování nepodrobí, bude se 
moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek stanovených mimořádným opatřením Ministerstva 
zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole). Žák, který se nepodrobí 
screeningovému testování nesmí zpívat, ani cvičit ve vnitřních prostorech. 
Uvedená opatření budou platit po dobu screeningového testování.  
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Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testu, je zakázána osobní přítomnost na prezenčním vzdělávání. 
Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutní asistence zdravotnického personálu. 
Pokud 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. 
1.září mohou přijít do školy i dva zákonní zástupci žáka z 1. třídy či přípravného ročníku. Budou mít však po 
celou dobu ve škole respirátor.  
 
 
3.Výsledky a následné kroky 
V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného žáka izolovat od ostatních osob do 
izolační místnosti. 
V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných, vztahují se následující kroky izolace a opuštění 
výuky na všechny žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu. 
Žáka si po oznámení vyzvedne ve škole zákonný zástupce. 
Škola vydá žákovi potvrzení o pozitivním výsledku testu. 
Zákonný zástupce je povinen informovat zdravotnické zařízení. 
Žák se může do školy vrátit po předložení negativního výsledky RT – PCR testu či po skončení izolace. 
   
 
4.Izolace  
Jako izolační místnost byla určena sborovna školy.   
Dohled nad žáky v izolaci určí vedení školy podle momentálních podmínek.   
Po použití izolační místnosti zajistí úklid určená uklízečka. 
 
 
 
 
Mgr. Květoslav Kolařík – ř.š. 


