
Provoz školy od 1. 9. 2021 
 

Školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. 9. 2021 v 8:00 h. 

 
1. Opatření 

• Všichni žáci vstupují do budovy vchodem z Dušní ulice. Žáci 2.–4. ročníku čipují 

docházku (čip přikládají cca 1 cm od přístroje). Žáci 1. ročníku čipují až od 2. 9. 2021. 

Všichni si dezinfikují ruce. Vstup je povolen pouze žákům, nikoli doprovázejícím 

osobám. 

• Knihovna pro vypůjčení literatury je v provozu podle zveřejněné otevírací doby. 

• Studovna je do odvolání uzavřena. 

• Studijní oddělení je pro žáky otevřeno každý pracovní den od 7:40 do 7:55 a od 10:30 

do 10:50 h. 

• Bude prováděno časté větrání vnitřních prostor školy. 

• Ve 2. a 3. patře se dokončuje repase oken. Žáci se pohybují pouze ve vyhrazených 

koridorech a dbají zvýšené opatrnosti. 

• Žáci se nepřezouvají a nepoužívají skříňky v suterénu budovy školy. 

• Stravování ve školní jídelně se poskytuje od 2. 9. 2021 od 11:30 do 14:30 h. 

• Ve dnech 1., 6. a 9. 9. 2021 se uskuteční testování žáků neinvazivními antigenními 

testy tzv. samoodběrem. Žák se nemusí ve škole testovat, pokud přinese: 

- certifikát o ukončeném očkování proti nemoci covid-19, od jehož ukončení 

uplynulo alespoň 14 dnů, 

- potvrzení o prodělané nemoci covid-19 (do 180 dnů), 

- negativní výsledek antigenního nebo PCR testu z veřejného odběrového místa. 

Pokud se žák odmítne testovat, musí svému třídnímu učiteli odevzdat písemné 

prohlášení o nesouhlasu s testováním (s vlastnoručním podpisem zletilého žáka 

nebo zákonného zástupce nezletilého žáka). V takovém případě má povinnost 

nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a dodržovat další 

nařízení uvedená v manuálu MŠMT a MZd (viz www.msmt). Pokud odmítne 

i toto opatření, nemůže se prezenční výuky ve škole účastnit.  Není však 

automatiky omluven a škola nemá povinnost poskytnout tomuto žákovi vzdělání 

distančním způsobem. 

Žáci s negativním výsledkem školního antigen. testu nebo žáci s výše uvedenými 

potvrzeními nemusejí mít během výuky nasazen ochranný prostředek dýchacích 

cest (respirátor), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici. Ve všech společných 

prostorách mají povinnost nosit respirátory. 

Pedagogičtí pracovníci s doloženou bezinfekčností (tj. očkování, testování a 

s prodělanou nemocí) nemusejí mít během výuky ochranný prostředek dýchacích 

cest. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a 

odchodu ze třídy) mají všichni zaměstnanci školy povinnost nosit respirátory. 

Z povinného nošení ochranných prostředků jsou vyjmuty osoby v době výkonu práce 

na pracovišti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti 

jiné osoby než spolupracovníka (tedy i v přítomnosti pouze kolegů učitelů například 

v kabinetech je možné být bez ochrany dýchacích cest). 

 

http://www.msmt/


2. Informace 

• Dne 1. 9. 2021 se ve všech třídách uskuteční třídnické hodiny s třídními učiteli 

a zástupci TU. Na začátku proběhne v kmenových třídách pod dohledem TU testování 

antigenními testy na Covid-19 tzv. samoodběrem. 

• Dne 2. 9. 2021 budou mít žáci 1. roč. třídnické hodiny a srovnávací test z MAT a CJL. 

Žáci 2.–4. roč. budou mít třídnické hodiny a tzv. Kulturní minimum. 

• Od 3. 9. 2021 bude probíhat výuka podle řádného rozvrhu. 

 

3. Povinnosti 

• Při vstupu do školy nesmí žák mít zvýšenou teplotu ani vykazovat příznaky infekčního 

virového onemocnění. Pokud je bude vykazovat při vstupu do školy nebo se 

vyskytnou v průběhu vyučování, škola okamžitě informuje zákonného zástupce žáka, 

který je povinen si žáka ze školy vyzvednout a kontaktovat praktického lékaře. 

Totéž platí, pokud žák bude mít pozitivní výsledek testu. (Ve škole je k dispozici 

izolační místnost.) 

• Žák nebo zákonný zástupce oznamuje příznaky nemoci covid-19, karanténu i samotné 

onemocnění ihned třídnímu učiteli na školní e-mail nebo telefonicky.  

• Pokud syn/dcera má opakované příznaky, které nejsou způsobeny nemocí covid-19 

(např. alergie), zajistí zákonný zástupce vyjádření lékaře, které bude mít žák stále 

u sebe. 

 

4. Základní hygienická pravidla 

Žáci: 

• Dodržují zásady osobní hygieny. 

• Při vstupu do budovy si dezinfikují ruce. 

• Zdržují se v určených učebnách a sedí podle pevného zasedacího pořádku, 

minimalizují pobyt na chodbách, udržují podle možností mezi sebou ve společných 

prostorách školy odstupy. 

• Minimalizují kontakty s žáky jiných tříd. 

• Používají dezinfekci i ve třídách, často si myjí ruce. 

• V odborných učebnách používají dezinfekci na počítačové klávesnice a myši. 

• Toalety a učebny jsou vybaveny antibakteriálním mýdlem v dávkovači, nádobou na 

dezinfekci a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. 

• Budou opakovaně upozorňováni na dodržování hygienických pravidel. 

 

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. 

 

Praha 27. 8. 2021 

Ing. Alena Kocourková v. r. 

ředitelka 


