INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022
Vítáme všechny žáky ve škole a přejeme všem příjemný a klidný školní rok.
Školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. září 2021.
Slavnostní zahájení školního roku na nádvoří odpadá, žáci budou přivítáni
třídními učiteli ve svých třídách.
Středa 1. září 2021:
- otevření školní budovy od 7,40 hod. pro žáky 2. – 9. ročníku
- 1. ročník a jejich doprovod sraz na nádvoří školy v 7:55 hod
První školní den se žáci nebudou přezouvat.
Školní družina bude v provozu.
Školní jídelna tento den vydává obědy od 11:00 hod., oběd je nutné včas přihlásit.
Čtvrtek 2. září 2021:
- vyučování proběhne v kmenových třídách, žáci se již budou ve škole přezouvat
Nejdůležitější obecné informace a doporučení k provozu školy stanovených MŠMT:
a) Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy a jídelny vstoupit.
b) Doporučuje se v maximální míře minimalizovat pohyb zákonných zástupců a cizích
osob v prostorách školy.
c) Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy a ve
společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým způsobem, který je aktuálně
stanoven mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR.
Screeningové testování žáků ve škole, ochrana dýchacích cest
a) Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků, a to pomocí
neinvazivních antigenních testů pro samoodběr (tzv. rychlé antigenní testy RAT)
b) Testovací sady dodá bezplatně žákům škola.
c) Frekvence testování: 3x po sobě, a to v termínech:
první test se provede:
u žáků 2. až 9. ročníku – 1. září 2021
u žáků 1. ročníku – 2. září 2021
druhý test se uskuteční u všech ročníků – 6. září 2021
třetí test se uskuteční u všech ročníků – 9. září 2021
ve všech termínech vždy hned ráno, po příchodu do učeben.
Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost a doloží
dokladem:
 14 dnů po plně dokončeném očkování, nebo
 po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního
testu na covid-19),
 případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém
místě.

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se stanoví povinnost pro žáky ZŠ
podrobit se preventivnímu testování. Pokud žák testování neabsolvuje a nevztahuje se na něj
příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci
účastnit prezenční výuky a dalších aktivit v základní škole a školní družině pouze za dodržení
přísnějších režimových opatření, konkrétně:
bude mít povinnost nosit předepsanou ochranu dýchacích cest, a to po celou
dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. nejen ve třídě při výuce, ale i ve
společných prostorách školy, prakticky tzn. povinnost používat jako minimální
ochranný prostředek dýchacích cest zdravotnickou obličejovou masku (tzv.
chirurgickou roušku).
Závěr:
V případě, že dítě nebo žák se z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou
dobu stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor nebo minimálně tzv. chirurgickou
roušku.
V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, škola
neumožní žákovi osobní přítomnost na vzdělávání, či poskytování školských služeb (družina,
jídelna).
V případě, že žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování
vzdělávání či školských služeb, škola je povinna takové dítě či žáka izolovat od ostatních
osob a kontaktovat zákonného zástupce. Dítě či žák není poté automaticky omluven ze svého
vzdělávání.
Povinnost nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah do
osobní integrity osoby.
- nesmí cvičit ve vnitřních prostorech
- převléká se s odstupem od ostatních osob
- nesmí zpívat
- při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívá ochranný prostředek
dýchacích cest, musí ale sedět v lavici nebo u stolu
- v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů musí dodržovat rozestup od
ostatních osob minimálně 1,5 metru.
Všichni žáci, kteří budou testováni a mají negativní výsledek testu, jsou povinni užívat při
pohybu ve společných prostorách školních budov k ochraně dýchacích cest min. tzv.
chirurgickou roušku.
Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na
vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém
příchodu.
V případě, že se žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem
vyučování, není nezbytně nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny. Žák může být
testován až ve škole.
Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na
vzdělávání.
V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních
osob do izolační místnosti a následně kontaktovat zákonného zástupce.

Veškeré detailní informace o provozu škol a jejich součástí, antigenním testování,
podmínkách ochrany dýchacích cest apod. jsou uveřejněny:
https://www.edu.cz/covid-19/faq-covid-19/
https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozuskol-a-testovani.pdf
Pokud je v důsledku mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS)
nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny
žáků jedné třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu.
V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům
vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci.

Školní jídelna:
-

Při poskytování školního stravování bude ve větší míře dbáno na hygienu a úklid.
Nebude umožněn samoobslužný odběr příborů.
Vyzvedávat obědy nemohou žáci, zaměstnanci a ani třetí osoby v izolaci, nebo
s nařízenou karanténou.
Žáci (případně zaměstnanci), kteří se nepodrobí testování a současně se na ně
nevztahuje žádná z výjimek (tj. ti, kteří jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole
nosit respirátor/roušku), jsou povinni při konzumaci stravy a nápojů dodržovat odstup
od ostatních osob (tedy těch, kteří se testují, mají ukončené očkování, jsou po
prodělání nemoci, případně nemohou vůbec nosit respirátor/roušku) nejméně 1,5 m.

Zájmové kroužky:
-

Nabídka bude upřesněna v průběhu měsíce září 2021. Za organizaci práce kroužku a
za dodržení stanovených epidemicko-hygienických pravidel odpovídá vedoucí daného
kroužku.

V Kryrech 27. 8. 2021

ing. Hana Lehnerová (ředitelka ZŠ)

