
1. den školy 

Od dětí/žáků/studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.  

Slavnostní uvítání prvňáčků a zároveň jejich stužkování proběhne odděleně od 8 hodin na zahradě 

školy, aby mohli být přítomni zákonní zástupci, pak si prvňáčky (již bez rodičů) TU odvedou do tříd.  

Při nepříznivém počasí proběhne slavnostní stužkování i s rodiči. 1. A v sále ZUŠ, 1. B pak v tělocvičně 

školy. Své žáky z ostatních ročníků, tzn.  2. – 9. ročník, si odděleně převezmou třídní učitelé před školou 

a uvedou rovnou do svých tříd.  

Testování:  

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se stanoví povinnost pro děti v přípravné třídě 

základní školy a přípravném stupni základní školy speciální a žáky v základní škole a žáky denní formy 

vzdělávání ve střední škole a denní formy vzdělávání konzervatoři podrobit se preventivnímu testování. 

1. 9. – 2. – 9. ročník; 2. 9. – 1. ročník PCR (Aeskulab) a pak všechny ročníky 8. 9.;  

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.  

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: např. 

• nesmí cvičit ve vnitřních prostorech 

• nesmí zpívat 

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

později, provede si antigenní test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. 

Obecná opatření: 

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.  

• příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy – dítě/žák/student není 

vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho 

zákonný zástupce 

• příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce 

dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a 

informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto 

není možné, postupuje se podle následujícího bodu 

• příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole - škola 

informuje zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí 

dítěte/žáka ze školy; zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu školy.  

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo studenta 

o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

Omezení návštěv v budově školy – návštěvy po domluvě. 



Rouška/respirátor jsou povinné ve všech společných prostorách školy.  

Pokud dítě)/žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj výjimka 

z testování – má povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském 

zařízení. 

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna 

postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená 

pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd. 

 

Školní stravování 

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.  

 

Plné znění:   

SOUBOR DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE 

COVID-19 PROVOZ A TESTOVÁNÍ 

 

 

 

https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf
https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf

