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INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 17. 5. 2021 

OBECNÉ INFORMACE 

 Od 17. 5. 2021 je na celém území ČR povolena přítomnost žáků 1. stupně základních škol 

bez rotací, v Karlovarském kraji rovněž přítomnost žáků 2. stupně základní škol bez rotací. 

 Na území celé České republiky se ruší povinnost homogenních tříd a skupin. 

 Ve školních družinách a školních klubech na území celé České republiky dochází ke 

zrušení omezení. Provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a 

skupin.  

 Ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se vrací všichni 

žáci 1. stupně do základních škol. 

 Zpěv je dále zakázán, nekonají se zájmové kroužky. Sportovní činnosti jsou povolené ve 

venkovních prostorech bez ochrany úst při dodržování vzdálenosti 2 m. 

 Žáci mohou využívat své šatní skříňky k odkládání oblečení a obuvi. 

 Školní stravování je poskytováno za zvýšených hygienických podmínek. Žáci mají 

povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy. 

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

zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor školní 

jídelny vstupovat nemocná osoba. 

INFORMACE K TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 

 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů s účinností od 

17. května 2021, které se mění oproti současnému stavu tak, že se mění frekvence 

preventivního antigenního testu na 1 x týdně u žáků 1. i 2. stupně základní školy. 

 Testování se provádí vždy v pondělí, v případě nepřítomnosti žáka první den, kdy je ve 

vyučování přítomen. 

 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je zakázána osobní přítomnost 

při vzdělávání, ledaže se žáci, kterých se testování týká, podrobí preventivnímu testování 

ve škole s negativním výsledkem. Dětem, žákům a studentům, kteří mají pozitivní 

výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost 

na vzdělávání. 
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 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. 

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ 

 U vstupu do budovy školy, v každé třídě, jídelně, hygienickém zařízení, 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 

teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně 

dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.  

 Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – ručníky na jedno použití. 

 Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým 

ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném 

opatření MZd. 

 

Dle materiálů MŠMT ze dne 11. 5. 2021 zpracovala Mgr. Petra Šišková, ředitelka školy 
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