
Vážení rodiče, 

organizace školního roku 2021/2022 je opět ovlivněna pokračující pandemií onemocnění Covid-19. 

Škola musí respektovat platná opatření MZ ČR a pokyny MŠMT. Jedná se o následující úkony a 

pravidla pro počátek školního roku: 

 Žáci budou ve dnech 1.9, 6.9. a 9.9. ve škole testováni pomocí neinvazivních antigenních 

testů značky Genrui – v případě nepřítomnosti budou testováni nejbližší první den. Žáci také 

mohou prokázat testem ze zdravotnického zařízení – Ag test platný max. 72 hodin, PCR test 

max. 7 dní. Testování se netýká žáků od 15. dne po dokončení očkování a žáků, kteří prodělali 

Covid-19 (max. 180 dní po stanovení nemoci). 

 

 Žáci, kteří odmítnou testování, mohou pobývat ve škole pouze s trvalou ochranou nosu a úst 

(respirátor, do 15 let lze i zdravotnická rouška) – dovoleno sejmout pouze na jídlo a pití při 

dodržení dostatečného odstupu od spolužáků. Mají i další omezení – blíže uvedeno zde: 

screeningove-testovani-ve-skolach-od-31-08.pdf 

 

 Pokud žáci pobývali v době max. 14 dní před nástupem do školy v cizině, je třeba o tom 

informovat školu a po návratu případně dodržet platná nařízení (testování ve stanovené 

lhůtě a počtu, samoizolace apod.) Blíže zde:  

 informace-pro-skoly-rezim-navratu-z-ciziny-13.7.2021.pdf 

 Ve společných prostorách (šatny, chodby, jídelna, WC) musí všichni nosit ochranu úst. Ve 

třídách nemusejí mít ochranu úst očkovaní, testovaní nebo osoby po onemocnění Covid-19 

(180 dnů). 

 

 Homogenita skupin žáků již není povinná, pouze v rámci provozních a rozvrhových možností 

DOPORUČENÁ.  

 

 Pohyb cizích osob v budově je omezen, nutná setkání s pedagogy budou probíhat v prostoru 

u vrátnice. Návštěvy používají dezinfekci a ochranu úst. Vstup do tříd za použití ochranných 

prostředků na nezbytně nutnou dobu je povolen pouze osobám asistujícím při testování 

některých žáků. Výjimkou budou též úvodní třídní schůzky s rodiči. 

 

 Podrobné zdůvodnění úvodního testování žáků a dalších opatření naleznete zde: 

https://www.edu.cz/reakce-msmt-k-dezinformacim-o-aktualnich-protiedpidemickych-

opatrenich-ve-skolach/ 

 

 

V Praze dne 30.08.2021      PaedDr. Věra Kozohorská 

       ředitelka školy 
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