
Informace k zahájení školního roku 2021/2022 

a) 1. ročník 

 Zahájení školního roku žáků 1. ročníku proběhne v 800 hod. v kmenových třídách v přízemí hlavní 

budovy 

 Vstup žákům a jejich zákonným zástupcům bude umožněn od 740 hod. vchodem pro 1. stupeň. 

Z organizačních důvodů bude povolen vstup pouze 2 zákonným zástupcům žáka. Žáci jsou povinni si 

po vstupu do budovy školy a při pohybu ve společných prostorách školy zakrýt dýchací cesty 

ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v platném opatření MZd (rouškou nebo 

respirátorem) 

 ZákonnízástupcijsoupovinnidodržovataktuálněplatnámimořádnáopatřeníMZd. 

 Před slavnostním zahájením proběhne 1. preventivní screeningové testování žáků 

 Průběh testování naleznete na:https://www.youtube.com/watch?v=l53vyC8Otlw 

 V případě pozitivního výsledku testu žák odchází v doprovodu zákonného zástupce,který je povinen 

telefonicky kontaktovat lékaře ohledně elektronické žádanky ke konfirmačnímu vyšetření RT-PCR 

testu. 

 Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů 

po plně dokončeném očkování) nebo 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 (Ag test ne starší 72 hodin, PCR ne starší 7 dnů). Tyto skutečnosti 

rodiče doloží třídní učitelce ihned po příchodu do školy. 

 Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci účastnit prezenční výuky,ale jen za 

použití zdravotnické obličejové masky po celou dobu pobytu ve škole. Toto opatření platí po dobu 

trvání screeningového testování, tj. do 9.9.2021. 

 Po ukončení slavnostního zahájení odcházejí žáci se zákonnými zástupci.  

 Zápis do školní družiny pro žáky 1. ročníku bude probíhat v budově „B“ (zvonek „DRUŽINA“) 30. 8. 

2021 od 700 do 1700 hod., v čase, který jste uvedli v dotazníku (který byl zaslán rodičům na e-mail). 

Výjimečně pak 1. 9. od 600 do 1200 hod. opět v budově „B“ (zvonek „DRUŽINA“) 

 Poplatek za školní družinu činí 1250 Kč/ 1. pololetí. 

 Školní družina bude v provozu pro přihlášené žáky od 2. září 2021 v době 600 - 1630 

 Provoz ranní družiny od 2. 9. do odvolání bude na hlavní budově školy, odpolední provoz školní 

družiny bude probíhat v odděleních dle rozpisu. Žáci přihlášení k docházce do školní družiny odcházejí 

s vychovatelkou, která si je převezme první dny ve třídě. 

 Po dobu screeningového testování budou oddělení ranní družiny umístěny ve kmenových třídách 

hlavní budovy. 

 Školní jídelna bude obědy vydávat od 1. září podle harmonogramu, abychom zamezili kontaktu 

různých tříd a skupin, dále pak bude záležet na vývoji epidemiologické situace. 

 Přihlásit ke stravování je možno v termínech: úterý 31. 8. 2021 v čase 800 - 1200 , středa 1. 9. v čase 700 

– 1100, čtvrtek 2. 9. a pátek 3. 9. v čase 700 – 900 a 1100 - 1300,( mimořádně 30.8.2021 jsme zajistili 

možnost přihlášení ke stravování při zápisu do školní družiny ve vámi vybraném čase = týká se pouze 

1.tříd) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l53vyC8Otlw


 Organizace výuky v prvním týdnu: 

2. 9. a 3. 9.:  800 – 1000 hodin 

6. 9. až 8. 9.:  800 – 1045 hodin 

9.9. a 10. 9.:  800 – 1140 hodin 

Ve dnech 2. a 3. 9. 2021 si rodiče mohou vyzvednout děti po ukončení výuky nebo ze školní družiny. 

 

Zákonný zástupce je povinen ihned po nástupu žáka do školy aktualizovat  telefonní kontakt pro případ 

nutnosti vyzvednout dítě s podezřením na onemocnění COVID-19. 

 

b) 2. – 5. ročník 

 Zahájení školního roku proběhne v 800 hod. ve kmenových třídách hlavní budovy 

 Žáci jsou povinni si po vstupu do budovy školy a při pohybu ve společných prostorách školy zakrýt 

dýchací cesty ochranným prostředkem dýchacích cest (rouškou nebo respirátorem) 

 Žáci vstupují do školy, následuje odložení oděvu a obuvi v šatnách a přesun do třídy, kde proběhne 1. 

preventivní screeningové testování žáků 

 Průběhtestovánínaleznetena:https://www.youtube.com/watch?v=l53vyC8Otlw 

 Zákonným zástupcům žáků je vstup do vnitřních prostor školy zakázán s výjimkou vstupu za účelem 

pomoci s testováním žáků 

 V případě pozitivního výsledku testu je žák izolován, škola kontaktuje zákonného zástupce, který je 

povinen telefonicky kontaktovat lékaře ohledně elektronické žádanky ke konfirmačnímu vyšetření RT-

PCR testu. 

 Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů 

po plně dokončeném očkování) nebo 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 (Ag test ne starší 72 hodin, PCR ne starší 7 dnů). Tyto skutečnosti 

doloží třídní učitelce ihned po příchodu do školy. 

 Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci účastnit prezenční výuky, ale jen za 

použití zdravotnické obličejové masky po celou dobu pobytu ve škole. Toto opatření platí po dobu 

trvání screeningového testování, tj. do 9.9.2021. 

 Po ukončení prezenční výuky odvedou třídní učitelky žáky do šaten, resp. stravující se žáky do školní 

jídelny a žáky docházející do školní družiny předají vychovatelkám 

 Po celou dobu pobytu ve škole žáci důsledně dodržují přísná hygienická opatření 

 Zápis do školní družiny bude probíhat pouze 1. 9. od 600 do 1200 hod. v budově „B“ (zvonek 

„DRUŽINA“) pro všechny zájemce 2. – 5. tříd. Přihlásit se musí také děti, které chtějí v docházce 

pokračovat. 

 Poplatek za školní družinu činí 1250 Kč/ 1. pololetí. 

 Školní družina bude v provozu pro přihlášené žáky od 1. září 2021 v době 600 - 1200 pouze v nutných 

případech na budově „B“ 

 Provoz ranní družiny od 2. 9. do odvolání bude na hlavní budově školy, odpolední provoz školní 

družiny bude probíhat v odděleních dle rozpisu 

 Po dobu screeningového testování budou oddělení ranní družiny umístěny ve kmenových třídách 

https://www.youtube.com/watch?v=l53vyC8Otlw


hlavní budovy. 

 Školní jídelna bude obědy vydávat od 1. září podle harmonogramu, abychom zamezili kontaktu 

různých tříd a skupin, dále pak bude záležet na vývoji epidemiologické situace. 

 Přihlásit ke stravování je možno v termínech: úterý 31. 8. 2021 v čase 800 - 1200 ,  

středa 1. 9. v čase 700 – 1100, čtvrtek 2. 9. a pátek 3. 9. v čase 700 – 900 a 1100 - 1300 

 Organizace výuky v prvním týdnu: 

Středa 1. 9.: 800 –940 hodin 

2. 9. a 3. 9.:  800– 1120 hodin 

Od pondělí 6. 9.: dle rozvrhu hodin 

Ve dnech 2. a 3. 9. 2021 si rodiče mohou vyzvednout děti po ukončení výuky nebo ze školní družiny. 

Zákonný zástupce je povinen ihned po nástupu žáka do školy aktualizovat  telefonní kontakt pro případ 

nutnosti vyzvednout dítě s podezřením na onemocnění COVID-19. 

 

b) 2. stupeň 

 Zahájení školního roku proběhne v 800 hod. ve kmenových třídách pavilonů 

 Žáci jsou povinni si po vstupu do budovy školy a při pohybu ve společných prostorách školy zakrýt 

dýchací cesty ochranným prostředkem dýchacích cest (rouškou nebo respirátorem) 

 Žáci vstupují do školy, následuje odložení oděvu a obuvi v šatnách a přesun do třídy, kde proběhne 1. 

preventivní screeningové testování žáků 

 Průběhtestovánínaleznetena:https://www.youtube.com/watch?v=l53vyC8Otlw 

 V případě pozitivního výsledku testu je žák izolován, škola kontaktuje zákonného zástupce, který je 

povinen telefonicky kontaktovat lékaře ohledně elektronické žádanky ke konfirmačnímu vyšetření RT-

PCR testu. 

 Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů 

po plně dokončeném očkování) nebo 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 (Ag test ne starší 72 hodin, PCR ne starší 7 dnů). Tyto skutečnosti 

doloží třídní učitelce ihned po příchodu do školy. 

 Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci účastnit prezenční výuky, ale jen za 

použití zdravotnické obličejové masky po celou dobu pobytu ve škole. Toto opatření platí po dobu 

trvání screeningového testování, tj. do 9.9.2021. 

 Školní jídelna bude obědy vydávat od 1. září podle harmonogramu, abychom zamezili kontaktu 

různých tříd a skupin, dále pak bude záležet na vývoji epidemiologické situace. 

 Přihlásit ke stravování je možno v termínech: úterý 31. 8. 2021 v čase 800 - 1200 ,  

středa 1. 9. v čase 700 – 1100, čtvrtek 2. 9. a pátek 3. 9. v čase 700 – 900 a 1100 - 1300 

 

 Organizace výuky v prvním týdnu: 

Středa 1. 9.: 800 – 940 hodin 

2. 9. a 3. 9.:  800 – 1215 hodin 

Od pondělí 6. 9.: dle rozvrhu hodin 

Obecné pokyny a hygienická a protiepidemická pravidla 

https://www.youtube.com/watch?v=l53vyC8Otlw


 Provoz školy ve školním roce2021/2022 vzhledem ke Covid-19 blíže určujeManuál: 

https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf 

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

ochranným prostředkem dýchacích cest. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně 

vyňaty osoby s poruchou intelektu, autistického spektra, s kognitivní poruchou nebo se závažnou 

alterací duševního stavu a dále osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů 

nasazen ochranný prostředek dýchacích cest a prokáží tuto skutečnost lékařským potvrzením. 

 Při vstupu dobudou školy, třídy, odborné učebny, školní jídelny žáci používají dezinfekci. 

 Žák, který bude při příchodu do školy vykazovat příznaky infekčního onemocnění a bude jej 

doprovázet zákonný zástupce, nebude do školy vpuštěn. 

 Žák, který bude při příchodu do školy vykazovat příznaky infekčního onemocnění a nebude jej 

doprovázet zákonný zástupce, nebude do školy vpuštěn; škola kontaktuje neprodleně zákonného 

zástupce s informací o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka, příp. izoluje žáka s nasazenou 

ochranou dýchacích cest do předem připravené samostatné místnosti do příchodu zákonného 

zástupce žáka, kterého informuje o tom, že má kontaktovat praktického lékaře. 

 Po příchodu do budovy školy si každý žák v co nejkratším čase důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce 

vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou a následně dodržuje hygienu 

rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. 

 Žák s příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění (včetně 

alergie), může vstoupit do školy pouze v případě, že při vstupu předá potvrzení lékaře,že se nejedná 

o infekční onemocnění. 

 Žáci budou přicházet do školní jídelny podle pokynů pedagogických pracovníků tak, abychom 

zamezili kontaktu různých tříd a skupin, dále pak bude záležet na vývoji epidemiologické situace. 

 

Zákonný zástupce je povinen ihned po nástupu žáka do školy aktualizovat  telefonní kontakt pro případ 

nutnosti vyzvednout dítě s podezřením na onemocnění COVID-19. 

 

Vstup zákonných zástupců a dalších osob do školy je omezen jen na nezbytnou dobu. Vstoupit do školy 

mohou vždy pouze po předchozí domluvě. Při vstupu do budovy školy použijí dezinfekci. 

 

Aktuální informace o hygienických a protiepidemických opatřeních a vzdělávání budou zveřejňovány 

ve školním informačním systému Bakaláři a na webu školy https://www.5zsfm.cz. 

https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf
https://5zsfm.bakalari.cz/bakaweb/next/login.aspx
https://www.5zsfm.cz/

