
 Vážení rodiče, milé děti, 

prázdniny se chýlí ke konci a všichni zaměstnanci se na své žáčky už moc těší.  

Zahájení nového školního roku ve středu 1. září 2021 proběhne dle aktuálních podmínek 

mimořádného opatření. 

 

 Preventivní screeningové testování:  

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3krát po sobě, 

první test se provede 1. 9. 2021 nebo druhý den školního vyučování (prví třída začne 

s testováním 2. 9. 21), dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.  

Testování nepodstupují děti a 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 dítě nebo žák, který 

doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Vše je nutné doložit ve škole. 

Pokud se rodiče obávají testování nebo by jejich dítě testování nezvládlo bez jejich 

pomoci, mohou své děti doprovodit. Škola má k tomu vyhrazené prostory. Rodič vstupuje 

pouze s respirátorem.  

 
Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky 
účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví. 
 

Screeningové testování stanovených skupin dětí a žáků bude probíhat na základě 
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává 
právní závaznost.  
 

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 s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se 

závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav 

neumožňují dodržování tohoto zákazu,  

• osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek 

dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby 

jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, 

který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení 

výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek 

dýchacích cest.  

Všichni naši žáci mají výjimku.   

       

Mgr. Bc. Kamenická Monika, ředitelka školy 


