
Vážení rodiče, 

zasíláme informace k nástupu dětí do školy od 1. 9. 2021 vypracovaných na základě Manuálů 

MŠMT a MZd, které jsou k dispozici na www.zshyskov.cz a www.msmt.cz.  

Testování: 

Na základě rozhodnutí MŠMT a MZd se v měsíci září ve školách a šk. zařízeních žáci opět 

testují antigenními testy, a to ve dnech 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021.  

Žáci 1. ročníku se budou testovat až 2. 9. (výjimka povolená MŠMT, MZd, ŘŠ) v altánku na 

zahradě  pod budovou školy se ZZ, příp. dohledem. 

Žáci 2. - 5. ročníku se budou testovat 1.9. ve svých třídách za dohledu vyučujícího.  

V případě žáků 1.- 3. ročníku (4. a 5. ročník pouze ze zdravot. důvodů) je testování možné v 

doprovodu ZZ a za dohledu zaměstnankyně školy. Testování  bude probíhat v altánku na 

zahradě pod školou.   

 

Testování nepodstupují žáci, kteří splní následující podmínky a písemně doloží: 

• žák, který má  negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (platnost  

7 dní PCR, 3 dny antigenní) 

• očkovaní žáci - po uplynutí 14 dnů od dokončeného očkování 

• žák, který prodělal onemocnění COVID-19, pokud neuplynulo více než 180 dní od 

prvního pozitivního testu). 

 

V případě, že se žák preventivnímu testování nepodrobí, má povinnost nosit ochranu 

dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole – tzn. ve třídě při výuce a ve společných 

prostorách školy. Tento žák po celou dobu pobytu ve škole musí udržovat odstup od 

testovaných žáků nejméně 1,5 m. Bude mít vyčleněno samostatné WC a ve ŠJ bude usazen u 

samostatného stolu. V hodinách HV nebude zpívat, v hodinách TV smí cvičit pouze ve 

venkovních prostorech s rozestupem 1,5 m, převléká se s odstupem. 

 

Vstup do budovy školy: 

Do budovy školy budou žáci vpouštěni v 7.40 hod. Již nebudou vcházet odděleně. Po vstupu 

do školy budou žákům vydezinfikovány ruce přípravkem Anticovid.  

 

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest: 

Žáci jsou povinni si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací 

cesty ochranným prostředkem (zdr. rouška, respirátor). Po usazení na místo, při konzumaci 

potravin a nápojů a v době cvičení mohou prostředek pro ochranu dýchacích cest odložit. 

 

Hygienická opatření: 

Po vstupu žáka do školy mu budou vydezinfikovány ruce přípravkem Anticovid, 

doporučeným MŠMT, KHS. V průběhu dne si žáci budou mýt ruce mýdlem a vodou.  Během 

dopolední výuky a odpolední ŠD bude probíhat časté větrání a častější pobyt žáků ve 

venkovních prostorách. Též bude zvýšená hygiena na WC a chodbách. 

 

Vstup třetích osob (zákonní zástupci, návštěvníci školy apod.) na pozemky školy: 

Do budovy školy a na pozemky školy (dvorek, zahrada) nevstupují ZZ ani jiné osoby bez 

předchozí domluvy. K domluvení návštěvy školy využívejte školní telefony třídních učitelek, 

vychovatelek, ZŘŠ a ředitelky školy.  

Zvonek je umístěn na sloupku vpravo  u vrátek školy. 
Mgr. Lenka Štětková, ředitelka 

http://www.zshyskov.cz/
http://www.msmt.cz/

