
Postup a pravidla pro začátek školního roku 2021/22 

Milí žáci a vážení zákonní zástupci, začíná nový školní rok a zde je několik informací 

k jeho zahájení       

Opatření platná od 1. 9. 2021: 

- do hlavní budovy školy je omezen vstup cizích osob 

- rodiče mohou do budovy vstoupit pouze hlavním vchodem a pohybovat se po škole 

jedině s doprovodem zaměstnance školy (je nutná dezinfekce rukou ve vestibulu školy a 

je povinnost mít správně nasazen respirátor) 

- ve škole je pro žáky připraveno dostatečné množství dezinfekce (rodiče mohou vybavit 

děti vlastním dezinfekčním prostředkem) 

- je zajištěna pravidelná dezinfekce prostor 

- je zajištěno častější větrání místností 

- osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit  

- rodiče vždy zhodnotí zdravotní stav svého dítěte a v případě příznaku infekčního 

onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, 

bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) nepošlou své dítě 

do školy 

- pokud se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k 

umístění do předem připravené izolační místnosti od ostatních přítomných ve škole a 

současně bude informován zákonný  zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné 

vyzvednutí žáka ze školy 

- je omezeno stěhování tříd na nejnutnější minimum 

Screeningové testování AG testy  

Termíny:  

1. září        2. - 9. ročník ve své třídě  

2. září        žáci prvního ročníku 

6. září        1. - 9. ročník ve třídách 

9. září        1. - 9. ročník ve třídách 

Postup testování bude stejný jako v minulém roce - děti se samotestují, pedagog pouze 

instruuje a přihlíží. 

Žák si může přinést i svou vlastní testovací sadu, pokud je na seznamu schválených 

testů. 

U žáků 0.,1.,2. ročníku je možná přítomnost zákonného zástupce 

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené MZ:   

- 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 doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. 

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí a nemá patřičné potvrzení, bude se 

moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením 

Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve 

škole a školském zařízení apod.).  



Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování  

Nošení roušek  

Žáci nosí roušky ve společných prostorách (netýká se učeben a míst, kde budou pouze 

žáci jedné výukové skupiny). Platí do odvolání. 

 

Přesný postup ve středu 1. září: 

Žáci 2. - 9. ročníku přijdou do školy před osmou hodinou. Nasadí si roušku a půjdou do 

šatny. Jdou do své třídy, umyjí si ruce a čekají na třídního učitele. 

Žáci, kteří přestoupili z jiné školy počkají venku před hlavním vchodem, kde si je 

pedagogický pracovník vyzvedne. Dále se budou řídit jeho pokyny. 

Ve třídách proběhne screeningové testování. Ve třídách také žáci obdrží instrukce na 

další dny. V 9:40 žáci 2.-5. ročníku a v 10:45 žáci 6.-9. ročníku odchází domů. 

Naši nejmenší (prvňáčci a přípravná třída) přijdou před vchod na 8:00. Mohou přijít v 

doprovodu rodičů. Organizačně zajistíme podmínky pro zahájení jejich školní docházky.. 

První školní den končí v cca 9:40 hodin. Odpolední družina pro přihlášené děti již bude v 

provozu. Ranní ŠD je v provozu od 2.9.2021 

Obědy jsou od 11:40. Je třeba mít zaplaceny obědy.  

Přesný postup ve čtvrtek 2. září: 

Žáci 0. a 1. ročníku přijdou na 8:00 ke vchodu do školy (1.A,1.B u ŠD a 0. a 1. C k hlavnímu 

vchodu) kde si je vyzvednou jejich paní učitelky a asistentky. Výuka bude ukončena v 

9:40. Pak si zákonný zástupce může dítě vyzvednout. Případně odchází do ŠD. 

Žáci 2. - 5. ročníku budou vstupovat do školy od 7:40 a budou ve škole do 11:40. 

Žáci 6. - 9. ročníku budou vstupovat do školy od 7:40 a budou ve škole do 12:40. 

Ranní a odpolední družina pro přihlášené děti v provozu. Obědy jsou od 11:40 

V pátek 3. září  

Žáci 0. a 1. ročníku přijdou na 8:00 ke vchodu do školy (1.A,1.B u ŠD a 0. a 1. C k hlavnímu 

vchodu) kde si je vyzvednou jejich paní učitelky a asistentky. Výuka bude ukončena 

v 10.35. Pak si zákonný zástupce může dítě vyzvednout. Případně odchází do ŠD. 

Žáci 2. - 5. ročníku budou vstupovat do školy od 7:40 a budou ve škole do 11:40. 

Žáci 6. - 9. ročníku budou vstupovat do školy od 7:40 a budou ve škole do 12:40. 

Obědy jsou od 11:40 

 

Sledujte prosím www.zsjundrov.cz, protože změny přicházejí nečekaně a často.  

S pozdravem Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel 

 


