
Vážení rodiče, 

s blížícím se začátkem nového školního roku 2021/2022 přejeme všem zdraví, úspěšný start, a co nejméně 

omezení provozu školy.  

Také vám chceme sdělit několik informací potřebných k nástupu žáků do školy, které vycházejí z manuálu 

pro provoz škol, které vydalo MŠMT.  

Ve dnech 1., 6. a 9. září se žáci budou testovat neinvazivními antigenními testy (Genrui BioTech test – 

instruktážní video naleznete zde: Jak na to ve škole | edu.cz). Žáci 1. ročníků se nebudou testovat ve středu 1. 

září, ale až ve čtvrtek 2. září. Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost, 

tj. 14 dnů po plně dokončeném očkování, po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního 

pozitivního testu), po doložení negativního výsledku testu provedeného v odběrovém místě. Bezinfekčnost je 

nutné doložit již první den nástupu do školy. V případě žáků 1. - 3. ročníku je umožněna asistence při 

provádění testu třetí osobou. Žáci nosí ochranný prostředek (rouška, respirátor) ve společných prostorách 

školy. 

Žáci, kteří nepodstoupí testování a nevztahuje se na ně výjimka z testování (prodělaná nemoc, ukončené 

očkování), se mohou účastnit prezenční výuky a dalších aktivit ve škole pouze za dodržení přísnějších 

režimových opatření - jsou povinni nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu ve vnitřních prostorech, ve 

venkovních prostorách, pokud není možné dodržet odstup 1,5 metru. Netestovaný žák nesmí cvičit ve 

vnitřních prostorách (převléká se s odstupem od ostatních osob), nesmí zpívat, používá hygienické zařízení 

určené školou pro tyto žáky a v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržuje rozestup od 

ostatních minimálně 1,5 metru.  

V případě pozitivního výsledku při testování odchází tento žák do izolační místnosti a škola obratem 

kontaktuje zákonného zástupce. V případě, že ostatní žáci třídy nebyli předchozí 2 dny v kontaktu 

s pozitivním žákem, zůstávají ve škole při výuce. Pokud předchozí 2 dny s pozitivním žákem byli v kontaktu, 

přechází celá třída do karantény. Škola v tomto případě kontaktuje zákonné zástupce. Při potvrzení nákazy po 

PCR testování zůstává třída v karanténě a škola kontaktuje KHS, v případě, že se nákaza nepotvrdí, vrátí se 

třída do prezenční výuky ve škole.  

Návrat ze zahraničí 

Žáci, kteří se v posledních 14 dnech vrátili ze zahraničí, jsou povinni postupovat podle nařízení Ministerstva 

zdravotnictví. Bližší informace naleznete zde: Seznam zemí podle míry rizika nákazy – Aktuální informace o 

COVID-19 (mzcr.cz). 

Prosíme rodiče, aby třídnímu učiteli dali vědět, pokud jejich dítě pobývalo v zahraničí a pokud se nebude 

testovat (do 31. 8. 2021).  

Žáci s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstupovat. 

Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.  

Vstup třetích osob ve škole je omezen. Návštěvy jsou povinny dodržovat hygienická opatření.  

Při vstupu do školní jídelny si žáci myjí nebo desinfikují ruce. Během konzumace stravy žáci odkládají roušky. 

Provoz školní družiny je v běžném režimu, bez omezení.  

 

V České Třebové dne 26. 8. 2021      Mgr. Pavlína Vomáčková 

          Ředitelka školy  
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