
Vážení rodiče,  

posílám Vám informace k začátku školního roku 2021/2022 

Preventivní screeningové testování:  

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

první test v 2. - 9. ročníku se provede první den školního vyučování 1. září 2021, a dále se 

testuje v termínech 6. září a 9. září 2021. V přípravné třídě a v 1. ročníku se testování provede 

druhý den školního vyučování 2. září 2021.  

Preventivního 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.  

 

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021:  

Každá osoba (děti, žáci, 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 MZ. 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.  

 

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným 

mimořádným opatřením (typicky např. pokud jsou děti a žáci usazeni, při konzumaci potravin 

a nápojů, osoby v době cvičení). 

 

Pokud dítě nebo žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj 

příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit 

ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při 

výuce a ve společných prostorách školy (toto neplatí, pokud děti nebo žáci spadají pod 

výjimky).  

 

Dále žáci, kteří neabsolvují preventivní screeningové testování a  nevztahuje se na ně příslušná 

výjimka z testování: 

 

 nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob  

 nesmí zpívat,  

 používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a 

žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. a), je-li 

organizačně možné ve škole zajistit pro tyto děti a žáky zvláštní hygienické zařízení,  

 při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek 

dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu,  

 v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních 

osob minimálně 1,5 metru (netýká se dětí a žáků, kteří mají stanovenou výjimku z 

povinného nošení ochrany dýchacích cest).  

 

Ve školní družině bude provoz v běžném režimu. 



Osobní přítomnost dítěte nebo žáka ve školní družině lze připustit pouze tehdy, pokud splní 

stejné podmínky, jaké jsou stanoveny pro osobní přítomnost v samotné škole. 

Další organizační pokyny:  

 Ve třídách bude zajištěno časté větrání, dezinfekční prostředky a budou dodržována 

hygienická a bezpečnostní pravidla.  

 Podle možnosti učitelé během dne zařadí pobyt žáků venku - v areálu nebo okolí školy.  

 Pokud mají žáci ve škole zájem o obědy ve školní jídelně, musí si je objednat v kanceláři 

školní jídelny ZŠ Josefov, tel. 724 074 654 nebo na  http://194.61.51.189/ejidelnicek/ 

 Sledujte, prosím, webové stránky školy, kde budou podle aktuálního vývoje situace 

zveřejňovány další informace. 

 Děkujeme za pochopení.                                Mgr.  Lukáš Zvěřina, ředitel školy 

http://194.61.51.189/ejidelnicek/

