
Organizace začátku školního roku 2021-2022 

 

Obecné informace 

Všechny osoby vstupující do prostorů školy (budova základní školy, školní jídelna, sportovní 

hala) mají nasazenou ochranu dýchacích cest. 

Žák předá nejpozději 2. 9. 2021 třídnímu učiteli aktuální telefonní číslo a e-mail na 

zákonného zástupce pro případ okamžitého vyzvednutí žáka ze školy. 

Doporučujeme žákům mít při sobě min. jedno balení papírových kapesníků a dodržovat 

zásady osobní a respirační hygieny (kašlat a kýchat do jednorázového kapesníku, ten 

neprodleně vyhodit do koše a následně si umýt ruce). 

O případném onemocnění žáka covid-19 informuje jeho zákonný zástupce co nejdříve školu   

 na tel. čísle 376 313 353 (sekretariát školy) 

 elektronickou žákovskou knížkou (třídnímu učiteli nebo na ředitelství školy) 

 e-mailem třídnímu učiteli nebo do sekretariátu školy (zscapkova@investtel.cz) 

Zákonní zástupci a návštěvníci školy upřednostňují komunikaci se školou dálkovým 

přístupem. V nutných případech a po předchozí domluvě se hlásí v sekretariátu školy a 

vyčkají příchodu požadovaného pedagogického pracovníka v určené části chodby v přízemí.  

 

 

Screeningové testování 

Na začátku školního roku proběhne screeningové testování žáků antigenními testy s frekvencí 

3x po sobě. První test se provede u žáků 2. – 9. ročníku ve středu 1. 9. 2021 ve třídách. Žáci 1. 

ročníku budou testováni ve čtvrtek 2. 9. 2021 (o organizaci testování prvňáčků bude rodiče 

informovat třídní učitelka na schůzce po slavnostním zahájení školního roku 1. 9. 2021).  

Dále se budou testovat žáci 1. – 9. ročníku v termínech pondělí 6. 9. a čtvrtek 9. 9. 2021. 

Rodiče žáků 1. – 3. ročníku mohou stejně jako v loňském školním roce při všech testováních 

svých dětí asistovat ve vyhrazených prostorách školy.  

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 na odběrovém místě. Potvrzení pro netestování v písemné podobě 

nebo v aplikaci mobilního telefonu předkládá žák třídnímu učiteli, pokud již tak neučinil do 

30. 6. 2021. 

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky zúčastnit, 

ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití 

ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školní družině, zákaz cvičení 

v tělocvičně, zákaz zpěvu, vyhrazené hygienické zařízení, dodržování odstupu min. 1,5 m od 



ostatních žáků v době konzumace potravin). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu 

trvání screeningového testování (9. 9. 2021). 

 

Roušky či jiná ochrana dýchacích cest 

Žáci mají povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorách školy. Roušky 

žáci odkládají na dobu výuky (pokyn k odložení roušek dává vyučující), ve vlastním oddělení 

školní družiny a o přestávkách při konzumaci jídla a pití. 

Žáci, kteří odmítnou testování, používají ochranu dýchacích cest nepřetržitě (kromě doby 

konzumace jídla a pití). 

 

Školní jídelna 

Všichni žáci, kteří jsou přihlášení ke stravování ve školní jídelně, mají obědy přihlášené od 1. 

9. 2021. Pokud žák nemá zájem první školní den obědvat, musí si oběd odhlásit.  

Ve středu 1. 9. 2021 se obědy vydávají od 9:00 hodin. 

Ve školní jídelně si žáci roušku odkládají pouze při konzumaci jídla u stolu. 

Do budovy školní jídelny doprovod žáků nevstupuje. V případě náhlého onemocnění žáka 

bude první den nemoci poskytnuta strava do jídlonosiče v době 11:00 – 11:40 hodin 

v prostorách školní jídelny. 

 

 

 

Případné dotazy můžete směřovat na třídní učitele, vedení školy (zscapkova@investtel.cz) 

nebo přímo ředitelce školy (martinkova@zscapkova.cz). 
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