
Informace k provozu ZŠ a MŠ od 12.4.2021 

Provoz mateřské i základní školy bude zahájen dne 12.4.2021 
Ve škole budou i nadále dodržována veškerá stávající hygienická opatření, včetně nošení 
ústenek u žáků základní školy – neplatí pro děti MŚ. 
Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty. 
 
Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZd 2x týdně před zahájením výuky a za 
dodržení stanovených aktuálních mimořádných opatření MZd (např. nošení respirátorů 
zaměstnanci, nošení roušek žáky) a zvýšených hygienických standardů (rozestupy, homogenita 
tříd, dezinfekce rukou apod.) provést/zajistit u dětí/žáků/ a pedagogických pracovníků, kteří 
osobně poskytují vzdělávání testovaným dětem, a dále u ostatních zaměstnanců školy, kteří 
přicházejí do osobního kontaktu s těmito dětmi/žáky/studenty nebo pedagogickými pracovníky 
realizaci testování neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem.  
 
Testování bude prováděno vždy v pondělí a ve čtvrtek, neprodleně po příchodu dětí a žáků do 
školy. V individuálních případech je možná přítomnost zákonného zástupce v MŠ i ZŠ. 
 
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19  škola bude 
vždy postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření 
vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.  
 
V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob 
do izolační místnosti (pozitivně testovaný je vždy izolován od negativně testovaných).  
 
V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky 
v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny děti, žáky a 
studenty, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování v některý z předchozích 
2 dnů před provedením testu nebo 2 dnech po provedení testu (pro případy PCR testů, u kterých 
výsledky mohou být až druhý den).  
Škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i 
předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit 
školu, jinak dítě/žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o 
podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem 
školy.  
 
Mateřská škola 
Po ukončení nouzového stavu končí oprávnění vlády nařídit vykonávání péče o děti rodičů 
vybraných profesí dle krizového zákona č. 240/2000 Sb.  
Dětem IZS ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření MZd umožněna osobní 
přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání.  
 
Základní škola 
Výuka v základní škole bude probíhat dle stávajícího rozvrhu s výjimkou sportovních aktivit a 
zpěvu. Tyto předměty budou realizovány prostřednictvím alternativních činností. 

Děkujeme zákonným zástupcům dětí a žáků za spolupráci a vstřícné jednání. 

                                                                    Mgr. Marcela Hudková, ředitelka školy 


