
Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19 

 (Doporučení MŠMT) 

1. Školy zahájí svou činnost v plném rozsahu. 

2. Všichni žáci se podrobí antigennímu testování  1., 6. a 9.9.  před vstupem do školy. 

Testování 1.9. bude probíhat takto: 

Prvňáčci se podrobí testování v jídelně, vcházet budou únikovým vchodem(ze zahrady). Po 

testování budou čekat před školou na slavnostní uvítání. Nutné je dostavit se nejpozději 

v 7,30.  

2.-.5. třída se budou testovat ve svých třídách, přicházet budou bočními vchody. Nutno se 

dostavit nejpozději v 7,45. 

Další testovací dny se všichni podrobí samotestování  ve svých třídách dle pokynů třídních 

učitelů. 

3. Testování nemusí podstupovat ti, kteří se prokáží platným negativním  testem ze 

zdravotnického zařízení nebo o prodělané nemoci  - ne straší 180 dnů. 

4. Při odmítnutí testování jsou žáci povinni použít ochranu nosu a úst po celou dobu pobytu ve 

škole, není mu dovoleno cvičit ve vnitřních prostorách ani zpívat. Jídlo může konzumovat 

odděleně od ostatních a na zvlášť vymezeném místě. Stejná pravidla platí i pro zaměstnance. 

5. Nejsou stanovena žádná plošná omezení počtu žáků ve třídách. 

6. Je doporučena homogenita tříd a skupin. 

7. Ochranu úst a nosu se používají ve společných prostorách (chodby, šatny, tolaety). Při výuce 

ji testovaní žáci používat nemusí. 

8. Je potřeba dodržovat hygienické zásady a opatření – sociální distanc, dezinfekce rukou, 

kašlání do jednorázových kapesníků, mytí rukou, větrání učeben, úklid několikrát denně 

apod. 

9. Doporučuje se, aby byl pobyt zákonných zástupců dětí, žáků a dalších lidí uvnitř školy 

omezen. První školní den mají vstup do školy povolen jen zákonní zástupci budoucích 

prvňáků s ochranou úst a nosu, kteří mají   platné potvrzení o testování , prodělání nemoci 

nebo očkování. 

10. Je možné organizovat školní výlety, školy v přírodě a podobně. Záleží ale na aktuální 

epidemiologické situaci. Konání takových aktivit není zakázáno, ale není doporučeno. 

11. Doporučuje se minimalizovat kontakt mezi žáky . 

12. Škola by měla věnovat zvýšenou pozornost příznakům jako teplota, rýma nebo kašel. Pokud 

se příznaky objeví, nemusí vpustit žáka do školy, nebo jej s rouškou umístí do izolace, než si 

jej vyzvedne rodič. Rodiče by pak měli telefonicky informovat lékaře dítěte, který by měl 

rozhodnout o dalším postupu. Pokud se potvrdí covid-19, škola kontaktuje krajské hygieniky. 

Pokud má jen pouhé podezření, kontaktovat je nemusí. 

13. Pokud má žák například alergii, může jít do školy pouze v případě, prokáže-li se, že netrpí 

infekční nemocí. 

14. Škola poskytne vzdělávání na dálku, pokud kvůli mimořádným opatřením chybí více než 

polovina žáků alespoň jedné třídy. Ostatní, kterých se opatření nedotkne, pokračují 

v prezenčním vzdělávání. 

15. Školní stravování může za určitých podmínek fungovat, nebudou se vydávat svačiny. 

16. Konzumace vlastních svačin bude probíhat ve třídách. 

17. Škola by měla v jídelně zajistit oddělení či co nejmenší kontakt různých skupin. 



18. Zakázán bude samoobslužný výdej, tedy odebírání příborů z hromadných zásobníků a 

využívání samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty). 

19. Organizace školní družiny bude zachována ve třech odděleních. Skupinu by měli tvořit žáci 

jedné třídy, popřípadě několika předem daných tříd. 

20. Platí obecná doporučení ministerstva zdravotnictví podle jednotlivých stupňů pohotovosti 

v oblasti ochrany veřejného zdraví. 

 

 


