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Vážení rodiče, milé děti, 

 

rád bych Vás jménem všech kolegyň a kolegů přivítal v novém školním roce 2021/2022.  

 

Vzhledem k situaci bude i tento školní rok o něco jiný než běžné školní roky, nicméně 

věřím, že bude stabilnější než ten předešlý. Níže zasílám první informace k organizaci a 

provozu školy. Další informace budeme postupně zveřejňovat a zasílat.  

 

 Přeji Vám mnoho úspěchů a dobré nálady v novém školním roce. 

 

 Lukáš Kačer a kolektiv Šestky 

PROVOZ ŠKOLY OD 1. 9. 2021 

Zahájení školního roku 

 

v 8:00 2. stupeň 

 

v 9:00 1. stupeň (1. ročník na hřišti, vstup brankou z ul. Ovčárecké) 

HYGIENICKÁ A PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ 

 

Žádáme rodiče, aby děti zbytečně nečekaly před začátkem vyučováním před školou, neshlukovaly se do 

skupin a rovnou vstupovaly do školy, do šatny.  

 

Je povinné při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to 

takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném 

opatření MZd; respirátor (např. FFP2, KN 95), zdravotnická rouška nebo obdobný prostředek 

(minimálně norma ČSN EN 14683+AC) 

 

Dále bychom chtěli rodiče požádat, aby nás v případě potvrzení výskytu onemocnění COVID-19 u dítěte 

informovali, a to z důvodu kontaktování krajské hygienické stanice. S informací bude samozřejmě 

naloženo důvěrně a citlivě.  

 

• nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 

(zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), 

nesmí do školy vstoupit 

 

• je nezbytné klást důraz na zásady osobní a respirační hygieny, např. časté mytí rukou, při kašli a 

kýchání použít nejlépe jednorázový kapesník, ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce 

 

• žáci si myjí/dezinfikují ruce vždy při vstupu do třídy 

• průběžně probíhá větrání prostor školy, zejména před příchodem dětí do školy, 1x v průběhu 

vyučovací hodiny, o přestávkách a po skončení vyučování 

 

• vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám  
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• vstup je umožněn pouze doprovázejícím osobám dětí z 1. až 3. ročníku, a to z důvodu 

pouze asistence a podpory při testování, v ostatních případech (dnech) pouze k druhým 

vstupním dveřím (prosklené dveře u zvonků) 

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ (pro období do 10. 9. 2021) 

 

1. září 2.–9. ročník 

2. září 1. ročník 

6. září  1.–9. ročník 

9. září 1.–9. ročník 

 

Další testování bude záviset na výsledku a následném rozhodnutí příslušných orgánů (KHS), o kterém 

Vás budeme včas informovat. 

 

Základní popis a parametry testování 

 

• testování bude probíhat dle již nastavených parametrů z minulého školního roku tzv. samoodběrem 

• u žáků 1.–3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence zákonného zástupce 

 

DŮLEŽITÉ ODKAZY: 

 o testování: https://testovani.edu.cz/pro-rodice  

 

Další možná varianta testování: 

• pokud si žák přinese vlastní AG test např. ze slin (schválený MZČR) a otestuje se ve škole, budeme 

akceptovat i tento výsledek 

 

Testování NEPODSTUPUJÍ žáci, kteří doloží příslušný dokument: 

• o ukončeném očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování)  

• o prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19) 

• o negativním výsledku testu provedeného v odběrovém místě (Ag test ne starší 72 hodin, PCR ne 

starší 7 dnů, online Ag test ne starší 24 hodin) 

 

Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, nepůjde přímo do třídy, ale 

nahlásí se v kanceláři školy, je nezbytné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle 

rozvrhu testování s ostatními. 

 

Pokud žák odmítne testování, může se prezenční výuky, činnosti v ŠD nebo kroužku účastnit, a to za 

těchto podmínek: 

• povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. ve třídě při výuce a 

ve společných prostorách školy 

• nesmí cvičit ve vnitřních prostorech 

• převléká se s odstupem od ostatních osob 

• nesmí zpívat  

• při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici nebo u stolu 

• v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob 

minimálně 1,5 metru 

https://testovani.edu.cz/pro-rodice
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Organizace testování 

• testování bude probíhat tzv. samoodběrem během první vyučovací hodiny 

• 1. září, 6. září, 9. září 

• v kmenových učebnách dle rozpisu 

• v 1. až 3. ročníku je umožněna přítomnost rodičů (zákonných zástupců) 

 

1. A – uč. č. 07 Renata Mejdová 

1. B – uč. č. 02 Martina Drahovzalová 

2. A – uč. č. 05 J. Zichová, Z. Kunášková 

3. A – uč. č. 108 Věra Kratochvílová 

4. A – uč. č. 08 Monika Němcová 

5. A – uč. č. 105 Iveta Hejtmánková 

5. B – uč. č. 107 Hana Tvrdíková

6. A – uč. č. 201 Břetislav Skramuský 

6. B – uč. č. 101 František Obešlo 

7. A – uč. č. 205 David Kupr 

7. B – uč. č. 109 Jana Müllerová 

8. A – uč. č. 208 Dana Machová 

8. B – uč. č. 210 Anna Dostálová 

9. A – uč. č. 202 Martina Šafranková 

9. B – uč. č. 206 Daniela Pražanová

 

Průběh testování 

• všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu nasazené roušky nebo respirátory, vyjma 

krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr 

 

1) Před testováním si každý vydezinfikuje ruce. 

2) Vyučující informuje a vysvětluje pokyny o průběhu odběru. 

3) Každý žák obdrží jednu testovací sadu, rozbalí ji a připraví všechny komponenty. 

4) Žák provede samoodběr. Vyučující při samoodběru dohlíží. 

5) Dle pokynů vyučujícího žák vyhodnocuje test. 

6) Vyučující měří čas (15 nebo 20 minut dle typu testu), žáci vyčkávají, přítomní rodiče opouštějí 

testovací místnost. 

7) Vyučující zaznamenává výsledek testu do seznamu testovaných. 

 

Pozitivní výsledek testu 

 

• žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání 

• žák je přesunut do jiné místnosti, než jsou ostatní negativní spolužáci;  

 

POZOR (platí pouze pro testování 9. září) 

V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných, vztahují se kroky izolace a 

opuštění výuky na všechny děti a žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu. 

Vydání 
testu

Provedení 
testu

Vyhodnocení 
testu

Záznam 
výsledku

Likvidace 
testu
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 Dále 

• informujeme zákonné zástupce žáka/žáků a zákonní zástupci si neprodleně žáky vyzvedávají 

• následuje povinná konfirmace pomocí PCR testu na odběrovém místě 

o škola (v kanceláři) vydá zákonnému zástupci potvrzení o tom, že žák byl pozitivně testován. 

Daný žák nebo jeho zákonný zástupce je povinen o pozitivním testu informovat svého 

lékaře a ten je povinen rozhodnout o vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou 

žádanku k tomuto vyšetření 

o žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce po předložení 

negativního konfirmačního testu RT-PCR; všechny ostatní dotčené osoby se poté také vrátí 

k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků 

o v případě pozitivního PCR testu je zákonný zástupce dítěte povinen okamžitě informovat 

školu o tomto pozitivním výsledku; škola následně zasílá příslušné krajské hygienické 

stanici seznam dětí, které byly ve škole v kontaktu s osobou s pozitivním výsledkem PCR 

testu; krajská hygienická stanice následně přebírá řízení epidemiologického opatření 

 

  odchod žáka ze školy 

• při vyzvednutí zákonným zástupcem 

• samostatně po písemném souhlasu zákonného zástupce, a to emailem nebo přes Bakaláře 

 

Pokud je v důsledku mimořádných opatření (např. KHS) nebo z důvodu nařízení karantény 

znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné skupiny/třídy, přechází 

nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu. 

 

V ostatních případech a v případě, kdy žák (zákonný zástupce) odmítne jak testování, tak nošení 

ochranného prostředku a není tedy umožněna žákovi osobní přítomnost na vzdělávání, škola nemá 

povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje jako při 

běžné absenci.  

VÝUKA 

 

Výuku zahajujeme dle běžných prezenčních zvyklostí, včetně hodnocení a v souladu se školním řádem. 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

 

Běžný provoz 

 

Oddělení ŠD 

1. odd. paní vychovatelka Hana Miškovská, tř. 1.B 

2. odd. paní vychovatelka Naděžda Sojková, tř. 1.A 

3. odd. paní vychovatelka Lenka Šubrtová tř. 2.A 

4. odd. paní vychovatelka Anna Samková, tř. 3.A 

5. odd. paní vychovatelka Glanzová Tereza, 4.A 

 

Konkrétní informace budou předány vychovatelkami ŠD. 
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KROUŽKY 

 

V průběhu září přijímáme přihlášky bez omezení (viz školní web), avšak kroužky budou od 

října otevřeny dle aktuální situace.  

ŠKOLNÍ JÍDELNA 

Vyzvedávání stravy do jídlonosičů je možné POUZE v čase od 14:00 do 14:15. 

 

Kromě konzumace jídla je povinné nosit ochranu dýchacích cest, a to takovým ochranným 

prostředkem, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. 

 

• skupiny a třídy přicházející do školní jídelny budou dle možností co nejvíce rozmělněny, abychom 

minimalizovali kontakt  

• žáci vstoupí do prostoru šaten, odloží si věci a zařadí se do fronty 

• před vstupem do koridoru výdeje stravy si strávníci umyjí ruce mýdlem nebo dezinfikují ruce 

v bezkontaktním stojanu 

• strávníkům je vše vydáváno kuchařkami (tác, příbory, polévka, druhé jídlo, dezert, pití) 

• během stravování průběžně probíhá dezinfikování stolů a objednávacího terminálu 

 

Každý strávník je povinen se přihlásit ke stravování. Obědy nebudou automaticky přihlášeny. 

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19 

• žák si neprodleně nasadí ochranu dýchacích cest a neprodleně dojde k umístění do předem 

připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole 

a současně je informován zákonný zástupce žáka, aby mohlo dojít k bezodkladnému vyzvednutí 

žáka ze školy 

• zákonný zástupce následně kontaktuje svého praktického lékaře, který rozhodne o dalším 

postupu 

 


