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PROVOZ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 – MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ –
AKTUALIZACE k 20.8.2021
1. SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ od 1. 9. 2021
Vláda ČR dne 28. 6. 2021 schválila screeningové testování žáků škol v září 2021. Podrobné informace jsou
zveřejněny v manuálu MŠMT ČR ze dne 17.8.2021:
Testování se provede ihned první školní den, a to před setkáním s ostatními osobami po prázdninách.
A pak v dalších dnech takto:
1. 9. 2021 (středa)
– tělocvična školy:
od 8.00 hod. – všichni žáci 2. – 4. ročníků v teoretické výuce
od 9.00 hod. – žáci 1. ročníků v oborech maturitních
od 10.00 hod. – žáci 1. ročníků v oborech učebních
– vestibul Domova mládeže: od 8.00 hod. – všichni žáci 2. – 3. ročníků v praktické výuce (školení BOZP)
Zákonné zástupce žáků 1. ročníků žádáme, aby tolerovali nastavená opatření a omlouváme se,
že se zahájení školního roku nemohou zúčastnit společně se svými dětmi.
6. 9. 2021 (pondělí)
- testování podle docházky a rozvrhu.
9. 9. 2021 (čtvrtek)
- testování podle docházky a rozvrhu.
Screeningové testování je pro školy i žáky povinné.
Pokud se žák testování nezúčastní, musí nosit ochranné prostředky dýchacích cest po celou dobu
pobytu ve škole – včetně venkovních prostor. V době konzumace potravin a nápojů musí dodržovat
odstup min. 1,5 m od ostatních. Nesmí cvičit a zpívat.
Testování se nemusí zúčastnit žáci, kteří:
Mají dokončené očkování ( 14 dnů a více) nebo prodělali v posledních 180 dnech onemocnění COVID-19.
Žák také může předložit negativní výsledek RAT nebo PCR testu provedeného v odběrovém místě.
Po vyhodnocení výsledků bude stanovena četnost dalšího testování.
2. DALŠÍ OPATŘENÍ
Každá osoba je povinna si při vstupu do školy a ve všech společných prostorech – rozumí se všechna
pracoviště školy, včetně domova mládeže a školní jídelny, zakrýt dýchací cesty schváleným ochranným
prostředkem.
Povinnost se netýká testovaných žáků v učebnách/ dílnách, pokojů v DM a při konzumaci ve školní jídelně.
Pokud se situace změní, budeme rodiče i žáky včas informovat.
Děkuji za vstřícnost.
Mgr. Jana Hrčková v. r.
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