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Od 1. září 2021 budou pro provoz školy platit tato epidemiologická opatření: 

TESTOVÁNÍ  

• proběhne metodou PCR (žvýkací tampony) první testování proběhne 1. 9. 2021 (2. 

až 5. ročník), 2. 9. 2021 (1. ročník) a druhé testování proběhne 6. 9. 2021 (1. až 5. 

ročník). 

• u žáků, kteří v době testování PCR testy nebudou ve škole proběhne testování při 

jejich příchodu do školy AG testy (celkem 3x, vždy po 3 dnech) 

• testovat se nemusí žáci, kteří doloží doklad že: 

• jsou 14 dní po 2. očkování 

• neuběhlo více jak 180 dní od pozitivního PCR testu na Covid 19 

• mají výsledek negativního testu provedeného na odběrovém místě, který není 

starší 48 hodin 

• prosíme rodiče, aby se snažili zajistit přítomnost žáků v době testování PCR 

• testování pro školu zajišťuje  laboratoř AeskuLab 

ROUŠKY 

• ve středu 1. září všichni žáci ve všech prostorách školy 

• od pátku jen ve společných prostorách školy (po příchodu v šatnách, na WC a na 

chodbách) 

• netestovaní žáci dále ve všech prostorách školy i venku 

OSOBNÍ HYGIENA 

• při vstupu do budovy nutná dezinfekce rukou 

• při vstupu do třídy umytí mýdlem, nebo dezinfekce rukou 

• umytí rukou nebo dezinfekce vždy při příchodu do třídy a před jídlem (i před obědem) 

OSTATNÍ OPATŘENÍ 

• pravidelné větrání tříd o přestávce a v hodinách 

• maximálně využívat pobyt venku 
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KDY ŽÁK NESMÍ DO ŠKOLY 

• pokud má příznaky infekčního onemocnění (např. teplota nad 37 stupňů, 

horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů 

a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu …) 
• pokud má žák tyto příznaky zákonný zástupce bezodkladně kontaktuje lékaře 

• neplatí to, pokud jsou tyto příznaky projevem chronického onemocnění 

a zákonný zástupce to doložil lékařským potvrzením 

POSTUP ŠKOLY PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY 

• žák si neprodleně nasadí roušku a bude odveden do samostatné místnosti, kde 

s dohledem počká, než si jej vyzvedne zákonný zástupce 
• vedení školy bude informovat zákonného zástupce, aby telefonicky 

kontaktovali lékaře a o výsledku informovali školu 

POSTUP PŘI POTVRZENÉM VÝSKYTU NÁKAZY 

• škola bude aktuální situaci komunikovat s KHS a bude realizovat doporučené 

opatření 

  

Epidemiologická opatření se mohou v čase měnit.  

Adam Šimůnek – ředitel školy 
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