
Nástup žáků 1. 9. 2021 do školy 
 

Informace o preventivním screeningovém testování:
Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3krát po sobě, první test se provede ve středu 1.9. u 
druhých až devátých tříd. První třídy se testují ve čtvrtek 2.9. Dále se testuje v termínech – pondělí 6. září a čtvrtek 9. září 
2021. Pravidla pro preventivní testování jsou účinná do 10. září (s výjimkou pravidel plynoucích v případě pozitivního testu – 
bude upřesněno)

Preventivnímu testování nejsou povinni se podrobit děti a žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů 
od prodělané nemoci COVID-19.

Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa.

Na základě výsledků veřejné zakázky byly pro testování v uvedených termínech vybrány antigenní testy zn. GENRUI

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021:
Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných 
prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném 
mimořádném opatření MZd. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

• osoby, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu (porucha intelektu, 
poruchou autistického spektra, aj.

• osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest a doloží 
tuto skutečnost lékařským potvrzením

Žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy, v případě, kdy jsou usazeni (čas vyučování, při konzumaci 
potravin a nápojů, osoby v době cvičení) ochranný prostředek mít nemusí.

Žákům 1. – 3. ročníku I. stupně je umožněna asistence při provádění testu třetí osoby (zákonný zástupce či jiné osoby
s pověřením), vždy s nasazenou ochranou dýchacích cest

Testování bude probíhat následovně:

Středa: 1. 9. 2021
testují se 2.- 9. třídy, v rozvrhu mají 2 hod. prvňáci přichází v 9.00 hod., netestují se, zahájení škol. roku v parku před školou, v 
rozvrhu mají 1 hod.

• od 7.40 hod.
o velká tělocvična – třídy 2.A, 2.C – vchod z Vrchlického nábřeží od Mlýnské stoky
o malá tělocvična – třídy 2.B, 3.A – vchod ze školního dvora
o ŠD ve dvoře – třídy 3.B, 3.C – vchod b rankou z Dukelské ul.

• od   8:00 hod.
o všichni ostatní (4. – 9. tř.) ve svých třídách

Čtvrtek 2. 9. 2021
• od 7:40 hod.

o velká tělocvična – třídy 1.A, 1.B, 1.C – vchod z Vrchlického nábř. od Mlýnské stoky v rozvrhu mají 2 hod. 

Pondělí  6. 9. a čtvrtek 9. 9. 2021
• od 7:40 hod.

o velká tělocvična – třídy 1.A, 1.B, 1.C – vchod z Vrchlického nábř. od Mlýnské stoky
o malá tělocvična – třídy 2.A, 2.B, 2.C – vchod ze školního dvora
o ŠD ve dvoře – třídy 3.A, 3.B, 3.C – vchod brankou z Dukelské ul.

• od   8:00 hod.
o 4. a 5. třídy ve svých třídách

• od 7:30 hod.
o všichni ostatní (6. – 9.tř.) ve svých třídách



Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. 

Pokud žák testování neabsolvuje a nevztahuje se na něj výjimka z testování, bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích 
cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy. Dále: 

• nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převléká se s odstupem od ostatních 

• nesmí zpívat 

• používá zvlášť vyčleněné hygienické zařízení 

• při konzumaci potravin musí sedět v lavici nebo u stolu a dodržovat rozestup od ostatních minimálně 1,5 m 

 

Vstup do školy

• 1. stupeň: 1. – 5. třídy vchodem z Alešovy ulice (bude označen)

• 2. stupeň: 6. – 9. třídy hlavním vchodem z Dukelské ulice (bude označen) 

• ranní družina PO – PÁ (6:00 – 7:30) - hlavní vchod

(děti přicházející 6. 9. a 9. 9. do ranní družiny budou testovány až se svojí třídou)

1. 9. 2021 není ranní ŠD


