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Sdělení ředitelky školy k zahájení a organizaci školního  
roku 2021/2021  

 
 
 

Vážení rodiče, milí žáci,  

 

vzhledem k přetrvávajícím opatřením k prevenci nemoci Covid 19, se musí i naše škola řídit 
nařízeními ministerstva zdravotnictví a školství. Žádám Vás o jejich respektování, aby 
začátek školního roku i jeho průběh probíhal hladce a my se mohly plně soustředit na výuku.  
 
Začátek školního roku:  
Všichni žáci se sejdou ve škole nejpozději v 7:50 a budou mít dle nařízení MZdr ochranný 
prostředek dýchacích cest (nos, ústa). V učebně 1. třídy proběhne hromadné testování. 
Testování a zahájení školního roku se můžou zúčastnit pouze rodiče žáků 1. třídy, kteří budou 
mít po celou dobu chráněny dýchací cesty respirátorem nebo obdobným prostředkem!  
Ukončení prvního dne bude nejpozději v 9:00. 

Žádáme Vás o kontrolu přihlášení obědů u žáků, kteří budou 1. 9. zůstávat v družině. 
 
 
Testování žáků a povinnost nosit ochranné prostředky:  
Povinné testování žáků antigenními samotesty proběhne 1. 9. 2021 v 8: 00, 6. 9. a 9. 9. 2021 
(všichni žáci). Žák, který nebude přítomen ve škole v den a dobu testování se otestuje ihned 
po příchodu do školy. 

Negativně testovaní žáci budou nosit ochranu dýchacích cest pouze ve  
společných prostorách školy, ne ve třídách.  
Pozitivně testovaní žáci budou umístěni do izolace, bude kontaktován rodič, aby si neprodleně 
dítě vyzvedl. Rodič je povinen informovat o pozitivním testu pediatra, který mu vystaví 
žádanku na PCR test.  

 
Výjimky z testování:  
1. žák je naočkovaný (dodá písemné či elektronické potvrzení)  

2. žák je otestovaný ve zdravotnickém zařízení PCR nebo antigenním  
testem (doloží písemně či elektronicky)  

3. žák prodělal v posledních 180 dnech onemocnění Covid19 (doloží písemně, či                     
elektronicky)  

V případě, že se žák odmítne testovat a nevztahuje se na něj žádná výjimka  
z testování, nosí po celou dobu pobytu ve škole ochranu dýchacích cest  
(rouška, respirátor). Tomuto žáku nebude umožněno cvičit v hodinách TV a  
zpívat v hodinách HV (ani v jiných). V době, kdy bude mít z důvodu svačiny či  
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oběda roušku sundanou, musí od ostatních udržovat rozestup minimálně 1,5  
metru. 

  
Rodič je povinen oznámit řediteli školy skutečnost, že se v posledních 14  
dnech vrátili ze zahraničí. Ředitel poté dle navštívené destinace rozhodne,  
zda žák může do školy vstoupit. 

V Blatci dne 30. 8. 2021       

Mgr. Hana Bednářová 

ředitelka ZŠ a MŠ Blatec 

 


