
 
 

Protiepidemická opatření platná od 2.9 2021 
 
V souladu s novým Souborem doporučení pro školy a školská zařízení ve školním 
roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19, který vydalo Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy České republiky, budou pro zahájení školního roku platit 
následující opatření: 
 
 

• povinnost nošení roušek nebo respirátorů pro všechny osoby, které se 
pohybují ve společných prostorách školy (žáci, zaměstnanci školy, rodinní 
příslušníci, třetí osoby) - vždy s ohledem k aktuálnímu opatření 
ministerstva zdravotnictví, 
 

• pohyb zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy je 
omezen s výjimkou třídních schůzek a předem domluvených konzultací, 

 
 

• testování žáků – proběhne dle harmonogramu stanoveným MŠMT, tj. 6.9 
a 9.9, testování bude organizováno obdobně jako v minulém období, 
 

• Pokud dítě nebo 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. 
 

 

• testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro 
bezinfekčnost po očkování nebo po prodělání covid 19 (je nutné potvrzení 
od lékaře) nebo doloží negativní výsledek testu provedeném v odběrovém 
místě, 

 

• 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 školnídružině 
pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně: 

o povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve 
škole (ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy), 

o nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, 
o nesmí zpívat, 
o v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat 

rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru, 
 

• žáci s příznaky infekčního onemocnění (teplota nad 37 oC, rýma, kašel) 
nemohou do školy vstoupit,  

 



• žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou 
projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění 
(rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že 
netrpí infekční nemocí, 

 

• v případě podezření na infekční onemocnění bude žák izolován v izolační 
místnosti (tělocvična), dokud si jej nevyzvedne zákonný zástupce, který 
bude samozřejmě neprodleně informován zaměstnancem školy, 

 

• osobní přítomnost žáka ve školní družině lze připustit také pouze tehdy, 
pokud splní stejné podmínky, jaké jsou stanoveny pro osobní přítomnost 
v samotné škole, 

 
 

• důraz bude kladen na dodržování zásad osobní a provozní hygieny 
(dezinfekce rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických 
pravidel apod.); 

 
 
 
Průběžně prosím sledujte naše webové stránky, kde budeme veškeré potřebné 
informace aktualizovat. 
 

 

Plné znění doporučení MŠMT naleznete na: https://www.edu.cz/wp-

content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf 

 

 

V Těškovicích, 27. 8. 2021                                         Mgr. Soňa Jarošová, ředitelka 


