
 
Zahájení školního roku 2021/22 v mateřské a základní škole 
 

Školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. září. 

V základní škole bude slavnostní zahájení školního roku v I. třídě (1.- 3. ročník.) v  8.00 

hodin. Žáci 1. ročníku půjdou v doprovodu zák. zástupců rovnou do své třídy.  

Žáci II. třídy půjdou do šatny a poté do třídy, kde proběhne testování.  

Testování dětí 

Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví budou na začátku školního roku žáci školy testováni 

celkem 3x. Ihned 1.9. po příchodu do školy - 4. a  5. ročník, v úterý 2.9. 1.- 3. ročník. Dále 

potom v pondělí 6. 9. a ve čtvrtek 9. 9. všichni žáci. Testování bude prováděno neinvazivními 

antigenními testy z kraje nosu, tak jako v loňském školním roce.  Pokud nebude při testování 

zjištěno více než 25 případů na 100,000 obyvatel, tak nebude již  další testování probíhat. 

Pokud by zákonný zástupce testování svého dítěte odmítl, tak se žák bude účastnit výuky i 

nadále, ale musí mít ochranu úst nasazenou po celý den, stravovat se bude odděleně od 

kolektivu a bude omezen při zpěvu a tělesné výchově.  

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování - 

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

19), případně žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. 

Roušky a respirátory 

Žáci školy budou nosit roušky nebo respirátory pouze při příchodu do školy, ve společných 

prostorách školy a ve školní jídelně při čekání na výdej jídla. Při výuce v lavici mít zakrytá 

ústa nemusí. Výjimkou jsou pouze žáci, kteří nebudou otestováni. Ti budou muset nosit 

roušku po celou dobu pobytu ve škole.  

Zvýšená hygiena 

Žáci budou mít k dispozici dezinfekci rukou při vstupu do školy, do školní jídelny a  na 

toalety. Mýdlo, desinfekce a papírové ručníky budou i v učebnách. V průběhu dne bude 

průběžně prováděn úklid a dezinfekce společných prostor školy.  



Zákonní zástupci žáků do budovy nevstupují bez předchozí dohody. Musí použít respirátor a 
připravenou desinfekci. Pobyt ve  škole omezí na nezbytně nutnou dobu. 

 

V mateřské škole budou realizovaná hygienická opatření jako v loňském školním roce. Děti 
mateřské školy se netestují a nemusí nosit žádnou ochranu dýchacích test. 

Zákonní zástupci při vstupu do budovy musí mít respirátor a použijí připravenou desinfekci. 
Pobyt v mateřské škole omezí na nezbytně nutnou dobu. 

Další informace naleznete na: 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/prehledne-jaka-covidova-pravidla-plati-pro-novy-
skolni-rok-172365 
 

Vážení rodiče, věřím, že společně vše zvládneme a školní rok 2021/22 bude klidný a vše se 

vrátí „do starých kolejí“, kdy nebudeme opět realizovat zájmové a mimoškolní aktivity 

v mateřské i základní škole. 

Mgr. Marcela Hudková, ředitelka školy 

 


