
Provoz ZŠ a důležité informace pro školní rok 2021/2022 od 01. 09. 2021 

 

Prosím věnujte těmto informacím zvýšenou pozornost! 

 

1. Provoz základní školy 
1) Ve škole proběhne preventivní screeningové testování dětí 3x po sobě, první test se provede 

1. září a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.  

 

Testování proběhne v prostorách tělocvičny školy dle časového rozvrhu: 

2. – 3. ročník: 7,00h 

4. – 5. ročník: 7,20h 

1. ročník: 7,40h 

 

Prosíme o dodržování daných časů!!! 

• Testování nám bude poskytovat společnost Medinform s.r.o. pod vedením pana MUDr. 

Josefa Otavy. Testování bude probíhat antigenními testy a je povinné.  

 

• V případě, že dítě nebo žák se z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou 

dobu stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor nebo roušku  

(podrobnější informace viz Manuál MŠMT). 

 

• Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na 

vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po 

svém příchodu. 

 

• 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. 

 

• Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky pro žáky školy není povinné ve třídách 

v případě dodržení pravidel testování.  

 

• Všichni žáci budou mít ochranný prostředek dýchacích cest 2x – roušku, respirátor, 

obojí uložené v sáčku! 

 

2) Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 proběhne pouze pro žáky 1. ročníku  

v budově školy v 1. třídě za přítomnosti místostarostky obce, zástupkyně za SPOZ, zástupkyně 

ředitelky školy a třídní učitelky. 

 

Rodiče prvňáčků žádáme při vstupu do školy 01. 09. 2021, aby použili ochranné prostředky 

 – respirátory. 

Program: přivítání prvňáčků s programem, organizační záležitosti od tř. učitelek.  

Tento den je možné objednat oběd, který bude v 10,00h.  



3) Zahájení školního roku pro žáky 2. – 5. ročníku proběhne 01. 09. 2021 v 8,00 h dle seznamu 

žáků ve svých třídách (1. patro) a ukončení 1. školního dne bude v 10,00h. 

 

1. ročník: třídní učitelka lic. Kateřina Klímová 

2. – 3. ročník: třídní učitelka Mgr. Petra Kalousová 

                        asistentka pedagoga DiS. Jindra Zábranská 

4. – 5. ročník: třídní učitelka Mgr. Iveta Pokorná  

                        asistentka pedagoga Iveta Syrová 

 

4) Organizace 1. školního týdne  

 

01. 09. 2021: 8,00 – 10,00h (oběd od 10,00h) 

- s sebou šk. aktovku, penál, přezůvky, kartičku – oběd) 

 

02. 09. 2021: 8,00 – 12,00h (4 hodiny) – žáci dostanou rozvrh hodin, učebnice,  

                                                                     pracovní sešity 

03. 09. 2021: 8,00 – 12,00h (4 hodiny) – třídnická hodina 

 

Provoz ŠD: v prvním týdnu 02. – 03. 09 2021 do 15,00h; ranní družina dle zájmu rodičů 

 – po provedení průzkumu a upřesnění provozu paní vychovatelkou Kroupovou. 

 

Schůzka učitelky 1. ročníku a vychovatelky ŠD s rodiči proběhne 02. 09. v 15,00h. 

 

5) Třídní schůzky 2. – 5. ročníku proběhnou v průběhu měsíce září, termín bude upřesněn třídními 

učitelkami. 

 

6) Ostatní rodiče žáků ZŠ prosíme o omezení vstupu do ZŠ (netýká se rodičů dětí z MŠ 

 – Motýlci, Berušky). Děkujeme za respektování pravidel, která nám pomohou zabezpečit ochranu 

zdraví Vašich dětí a všech zaměstnanců školy. 

 

7) Omlouvání nepřítomnosti probíhá přes web stránky nebo telefonicky a dle pokynů v žákovské 

knížce žáka vzadu. 

 

8) Zájmové kroužky – průzkum proběhne v průběhu září a budou v provozu dle výsledků testování. 

 

9) Škola v průběhu školního roku zváží nutnost konání aktivit, které nejsou náplní školního 

vzdělávacího programu a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí  

(dle stávající situace Covid-19 a pokynů MŠMT). 

 

10) Škola vytvořila manuál k organizaci přesouvání dětí MŠ a ZŠ mezi třídami, ŠD                  

a v dalších prostorách školy s cílem snížení rizika nákazy Covid-19. 

 

11) V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním Covid-19 je škola 

vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná 

mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd. 

 

12) Provoz ZŠ se bude řídit dle aktuální epidemiologické situace.  

 



2. Hygienická opatření 

 
1) Žákům i zaměstnancům budou opakovaně zdůrazňovány zásady osobní a respirační hygieny, 

tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit 

a následně si umýt ruce. 

2) Onemocnění žáka ihned hlásit třídním učitelkám. 

3) Škola zajišťuje dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických 

opatření, nepouští do budovy nemocné osoby. 

4) Pohyb zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení bude 

omezen a v případě nutnosti prosíme používat respirátory. 

5) U vstupu do budovy školy, v každé učebně, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky 

k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si 

každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede 

dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. 

Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje. 

6) Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky 

infekčního onemocnění nemohou vstoupit do areálu MŠ a ZŠ. 

7) Během prezenční výuky se bude sledovat zdravotní stav žáků, zdali nevykazují 

symptomatické příznaky virového infekčního onemocnění.  

8) Škola vyhodnotí a zváží nutnost a organizaci přesouvání žáků mezi učebnami a v dalších 

prostorách školy s cílem snížení rizika nákazy covid-19, zejména v období září 2021. 

9) Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během 

vyučovací hodiny. 

10) Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – vysoušeči rukou. 

11) Úklid a dezinfekce hygienických zařízení bude prováděno několikrát denně. Probíhá 

průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem žáků do školy, po zahájení vyučování 

a po odchodu žáků ze školy po skončení vyučování. 

12) Denně se provádí důkladný úklid všech místností. Úklid povrchů a ploch se provádí na 

mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají. 

 

• 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 žádný ochranný prostředek dýchacích cest 

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

mimořádným opatřením (typicky např. při konzumaci potravin a nápojů). 



 

• Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-

19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou 

povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního 

onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické 

osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).  

 

• V případě onemocnění bude žákovi poskytnuta místnost s dohledem pověřené osoby        

a v co nejkratším čase budou informováni zákonní zástupci, kteří si žáka vyzvednou     

ze školy. 

 

• Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky 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.),            

ale je vhodné věnovat zvýšenou míru pozornosti příznakům infekčního onemocnění     

u žáků a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento 

postup:  

 příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy 

školy; v případě nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce, 

 příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný 

zástupce nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a 

informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu    

ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu, 

 příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; žák si 

neprodleně nasadí ochranu dýchacích cest a je umístěn do předem připravené 

samostatné místnosti nebo jinak izolován od ostatních přítomných ve škole. Škola 

současně informuje zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné 

vyzvednutí žáka ze školy. 

 

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky 

kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

 

• Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem 

chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn 

vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. 

 
Informace o stravování ve školním roce 2021/2022 

• Od 01. 09. 2021 se musí každý žák ZŠ přihlásit sám, bude mít na výběr ze dvou jídel. (Platí 

do doby možných dalších epidemiologických opatření, vydaných MŠMT nebo vládním 

opatřením). 

• Žáci ZŠ si nemusí každý měsíc přihlašovat obědy, od října budou automaticky přihlášeni 

na obědy č. 1, pokud situace dovolí. (Platí do doby možných dalších epidemiologických 

opatření, vydaných MŠMT nebo vládním opatřením). 

• Jídelníček bude vyvěšen na webových stránkách školy a nástěnkách v ZŠ a MŠ. 

• Stravování žáků bude probíhat ve školní výdejně dle jasně daných hygienických podmínek. 

• Oběd bude podáván dle běžného časového harmonogramu. 



• Žáci si nebudou sami připravovat jídlo ani pití, nebudou si sami odebírat příbory           

z hromadných zásobníků. Pracovnice ŠV žákům vše připraví, při přípravě jídla a při 

dopomoci žákům budou pracovnice používat jednorázové rukavice.                        

      Bude kladen důraz na nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před odebráním stravy. 

• Personál školní výdejny má při vydávání školních pokrmů nasazeny ochranné prostředky 

dýchacích cest. 

• Rodiče a další osoby žádáme, aby nevstupovali do prostor školní výdejny a v případě 

potřeby se domluvili s pracovníky výdejny (viz zvonek). 

• Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani 

zákonní zástupci a třetí k sezení pro strávníky. V případě nemoci dítěte bude jídlo 

v jídlonosiči připraveno na rampě u výdejny. 

 

 

V Albrechticích n. O., dne 26. 08. 2021 

      

 

Mgr. Simona Baláčková - ředitelka školy 

a třídní učitelky ZŠ Albrechtice nad Orlicí 


