
POKYNY K PROVOZU ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 

VZHLEDEM KE COVID-19 
               (dle Manuálu MŠMT a MZd ČR: „Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce   

                2021/2022 vzhledem ke Covid-19 – provoz a testování“) 

 

1)  ZDRAVÝ ŽÁK – Do školy přichází pouze zdravé dítě (bez teploty, rýmy, kašle, respiračních   

     nemocí, jiných projevů nemocí). → Namátkové kontroly při příchodu do školy. 
 

2)  ŽÁK S PŘÍZNAKY NEMOCI, příp. s pozitivním testem – Takový žák bude izolován, škola bude    

     kontaktovat zákonného zástupce a budeme požadovat přesun žáka domů, příp. k lékaři. 
 

3)  ŽÁK S PŘETRVÁVAJÍCÍMI PŘÍZNAKY INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ (projev chronického   

     nebo alergického onemocnění) – Takový žák se účastní vyučování pouze na základě potvrzení této  

     skutečnosti praktickým lékařem pro děti a dorost. 
 

4)  PŘÍCHOD DO ŠKOLY – Pro vstup do školy budou opětovně otevřeny 2 vchody:  

      pro žáky 1. stupně – postranní vchod panelové přístavby školy; 

      pro žáky 2. stupně – hlavní vchod hlavní budovy školy. 
 

5) VSTUP DO ŠKOLY – Při vstupu do školy bude každý žák povinen použít dezinfekci (ruce)  

     a podstoupit příp. namátkové měření teploty. Dezinfekce je také před vstupem do každé učebny, na  

     WC, v ŠD a v ŠJ. 
 

6)  TESTOVÁNÍ – preventivní screeningové testování proběhne 1. 9. (I. A = 2. 9.), 6. 9. a 9. 9. 2021  

      antigenními testy (výjimka se týká očkovaných žáků; žáků v ochranné lhůtě 180 dnů od prodělání  

      Covidu-19 a žáků, kteří doloží negativní výsledek testu z odběrového místa). Další testování bude  

      probíhat pouze v případě zhoršené místní epidemiologické situace. 
 

7)  ROUŠKY, RESPIRÁTORY – Žáci nosí ochranný prostředek pouze ve společných prostorech  

     školy, při vyučování ne. Z nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR ale vyplývá, že tyto prostředky  

     budou žáci povinni nosit ve škole stále pouze v případě, pokud se nezúčastní testování. Dále tito žáci  

     nesmějí cvičit ve vnitřních prostorech, nesmějí zpívat a musí odděleně svačit. 
 

8)  DOSPĚLÉ OSOBY – Omezujeme přístup do školy všem osobám, které nepatří mezi zaměstnance    

     školy (výjimka pro zákonné zástupce žáků 1. ročníku při zahájení a prvních dnech školního roku). V  

     případě potřeby je možnost komunikovat se školou jinými prostředky (e-mail, telefon), příp. si  

     dohodnout na konkrétní datum a čas individuální schůzku. 
 

9)  VZDĚLÁVÁNÍ – Na základě nařízené karantény, opatření KHS Plzeň nebo opatřením Ministerstva   

     zdravotnictví ČR mohou mimo standardní průběh výuky nastat následující situace:                 

     a/ smíšená výuka = část žáků se vzdělává tzv. prezenční formou (běžný způsob výuky);     

                         část žáků (nemocní) se vzdělává tzv. distančním způsobem (vzdělávání „na 

dálku“); 

b/ rotační výuka = jednotlivé třídy střídají po týdnu výuku ve škole a vzdělávání distančním způsobem;                                                                                       

c/ distanční výuka = přítomnost žáků ve škole je ze známých důvodů zakázána a žáci se vzdělávají pouze 

    tzv. „na dálku“. 
 

10) ŠKOLNÍ JÍDELNA – školní stravování bude probíhat za daných doporučení: 

      a/ dezinfekce rukou při vstupu do ŠJ; 

      b/ používání roušek, respirátorů (mimo konzumaci jídla); 

      c/ zrušení samoobslužného odebírání příborů, sklenic, nápojů, salátů, dezertů; 

      d/ čas trávený v ŠJ omezen pouze na výdej, konzumaci a odklizení použitého nádobí. 
 

11) ŠKOLNÍ DRUŽINA – organizace zájmového vzdělávání bude probíhat dle těchto doporučení:                                                                                                                                        

  a/ každé oddělení tvoří předem daná skupina žáků konkrétních tříd 1. – 3. ročníku;                       

  b/ dezinfekce rukou při vstupu do prostor ŠD + namátkové měření teploty; 

  c/ přednost mají aktivity realizované venku. 
 


