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Provoz školy od středy 1. září 2021 

VE STŘEDU 1. září 2021 
OD 7:50 PROBĚHNE SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 , 

zahájení školního roku se uskuteční setkáním žáků s  třídním učitelem ve třídě. 
 

PRVŇÁKY A JEJICH RODIČE PŘIVÍTÁME TAKÉ OD 7:50 V NEJVĚTŠÍ MÍSTNOSTI 
ŠKOLY – V TĚLOCVIČNĚ.                                                                                                       

(Prosíme rodiče a budoucí prvňáky, aby se při vstupu do školy a ve škole 
chránili rouškou nebo respirátorem.) 

 

VE ŠKOLE PROBĚHNE PREVENTIVNÍ SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ    
testy Genrui Biotech 

 
TERMÍN TESTOVÁNÍ 

Středa 1. září - 2. až 9. třída          1.třída – čtvrtek 2. září 2021    

                                                           (Podrobně budete informováni 1. 9. 2021 třídní učitelkou.) 

Pondělí  6. září - 1. až 9. třída 

Čtvrtek  9. září - 1. až 9. třída 

Testuje se před třídou, otestovaní s negativním výsledkem testu odcházejí do třídy. 

V případě pozitivního testu jde žák do karanténní místnosti, rodiče jsou telefonicky 

informováni o situaci.  

Za průběh testování zodpovídá třídní učitel. 

VÝJIMKY Z TESTOVÁNÍ 

Testování nepodstupují žáci, kteří splňují podmínky stanovené pro bezinfekčnost 
a) po plně dokončeném  očkování (14 dnů), 

b) po prodělaném onemocnění Covid 19 (180 dnů), (pozitivní test na Covid 19 po 3. 3. 

2021), 

c) doložením negativního výsledku testu provedeného v odběrném místě. 

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST 

Respirátor nebo roušku je povinnost nosit ve společných prostorách školy. (Chodby, 

toalety, …). Ve třídě, školní družině se nosit nemusí. 
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Pokud se žák testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit za 

dodržení podmínky nošení respirátoru nebo roušky po celou dobu pobytu ve škole a 

školní družině a ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 

m. Nesmí zpívat, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech.  

HYGIENA 

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty. 
Žáci-roušky, dospělí-respirátory. 
 

V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund 
umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, 
a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. K osušení 
rukou se používají jednorázové papírové ručníky. 
Na nutnost takového postupu pracovníci školy žáky  opakovaně upozorňují.  
 

VĚTRÁNÍ  

je velmi důležitým preventivním faktorem. Větrání učeben se provádí každých 30 
minut. O přestávce i během vyučovací hodiny.  
Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem žáků do školy, po 
zahájení vyučování a po odchodu žáků ze školy po skončení vyučování.  
 
STRAVOVÁNÍ  

Pravidla stravování v jídelně:   

 Rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, 

 omezený počet osob u jednoho stolu na 4 osoby,  

 žáci jedné třídy obsazují stoly v podélné polovině jídelny, 

 oběd pro žáky je od čtvrtku  2. 9. 2021 
 
TĚLOCVIK 

Sportovní činnosti konané venku (ve vnějších prostorech) jsou povoleny. Tělocvik 
venku bez roušky. 
Ve vnitřním prostoru může být přítomno maximálně 30 osob. 

Sportovní činnosti ve vnitřním prostoru může provádět tolik osob, aby na každého 

připadlo  minimálně 15 m2 prostoru. 

Při sportovních činnostech se povinnost rozestupů neuplatní. 

Pro cvičící osoby v době cvičení platí  výjimka ministerstva zdravotnictví-roušku mít 

nemusí. 

V Cerekvici nad Loučnou dne     26.8.2021                                                                                  


