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Informace k provozu školy na ZŠ od 1. 9. 2021  

Vážení rodiče, 

v návaznosti na metodické pokyny MŠMT k provozu škol od 1. 9. 2021  
vám posíláme důležité informace. 
 

- Umístění tříd: 1AB a 3AB jsou na budově Plzeňská 104, zbytek je na budově Tyršova 136 
- Výuka bude probíhat dle pravidelného rozvrhu. 
- Vstup do budovy je omezen jen na žáky prezenční výuky a učitele,  

zákonní zástupci mohou vyzvedávat děti před školou při dodržení aktuálních hygienických 
doporučení, obědy mohou objednávat online, viz kontakty na webu školy (tel.: 311 572 860.). 

- Žáci, kteří budou vykazovat příznaky infekčního onemocnění, nebudou vpuštěni  
do budovy nebo budou izolováni do vyzvednutí rodičem. Příznaky onemocnění,  
které nesouvisí s COVIDem potvrzuje lékař. 

- Ve školách proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3 x po sobě,  
první test proběhne 1. 9. (prvňáčci až 2. 9.), dále 6. 9. a 9. 9. 2021. Na základě výsledků  
získaných z testování bude rozhodnuto o dalším postupu. 

- Žáci mají povinnost nosit chirurgické roušky ve společných prostorách školy.  
Jakmile se usadí ve své učebně, roušky mít nemusí. 

- Zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit  
ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu ve společných prostorách školy. 
Třídy zůstávají ve svých kmenových učebnách, na půlené hodiny (AJ, PČ atd.) 
žáci odcházejí do učeben dle rozvrhu. 
Výuka tělesné výchovy probíhá převážně ve vnějších prostorech bez roušek. 

- Zařízení školního stravování bude v provozu. 
- Každý žák bude mít s sebou 1 náhradní roušku. 
- Ve třídě bude pravidelně větráno, desinfikováno. 
- Žádáme zákonné zástupce, aby po návratu ze zahraničí dodržovali pokyny MZČR. 

- Případná distanční výuka bude letos zajištěna přes školní portál – Google Clasroom. 
- Školní družina je otevřena od 2. 9. Od 6.30 do 17. 00 hodin,  

až na výjimky uvedené ve dnech testování. 
- Omezená nabídka kroužků bude k nabídce na začátku září na webu školy. 
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Rozvrh a testování 
 
Termíny testování na začátku školního roku:  
I . 1. 9.  – druhá až devátá třída, vstup do školy bude umožněn od 7.40 h, žáci nejdou do šaten 
    2. 9. – první třídy – tito žáci jdou přímo do třídy (nemusí do šatny), třída je pro ně otevřená od 7.00 h 
 
Ranní družina je v tento den otevřena od 6.30 h jen pro žáky 2.-5. třídy. 
 
II. 6. 9. – všichni - vstup do školy bude umožněn od 7.00 h, žáci nejdou do šaten. Není ranní družina. 
 
III. 9. 9. – všichni - vstup do školy bude umožněn od 7.00 h, žáci nejdou do šaten. Není ranní družina. 
 
 
Způsob testování s rodiči i s dětmi zkonzultují také třídní učitelé… 

 
Druh antigenního testu: Genrui BioTech videonávod: https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4 
 
Evidence: bez osobních údajů nebo pro potřeby žáka/školy… 
 
Výjimky z testování: Testováni nebudou žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování 
(14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dnů od 
prvního pozitivního testu), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém 
místě. Tyto skutečnosti musí zákonný zástupce prokazatelně doložit třídnímu učiteli! 
 
Odmítnutí testu: Pokud se žák screeningového testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, 
ale ochranu dýchacích cest bude mít pod dobu pobytu ve škole. Uvedené opatření bude v platnosti po dobu 
trvání screeningového testování. 
 
Odmítnutí nošení ochranného prostředku: Žák zůstává doma v režimu „nemocného“ 
 
Výsledky testu: 

POZITIVNÍ VÝSLEDEK TESTU V PONDĚLÍ = odchod žáka 

POZITIVNÍ VÝSLEDEK TESTU VE ČTVRTEK = odchod CELÉ TŘÍDY 
Všechny žáky si musí vyzvednout zákonný zástupce, jinak odchází po skončení vyučování. 
O následném postupu budete informováni. 
 
 
 
31. 8. 2021 
 

Vedení školy ZŠ a MŠ Králův Dvůr – Počaply 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4

