Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec
Příčná 326, 783 72 Velký Týnec
Rozhodnutí ředitele školy ze dne 26. 8. 2021

Organizace výuky a provoz školy na začátku školního roku 2021/2022
Vážení rodiče, milí žáci,
i začátek nového školního roku je v režimu neustále probíhající pandemie Covid-19, i když
v současné době je epidemická situace v České republice příznivá. I tak se musíme nadále řídit
určitými opatřeními, která vyplývají jednak z nařízení ministerstva zdravotnictví, jednak
z manuálu ministerstva školství.
Žádám Vás o respektování těchto nařízení a pevně doufám, že v průběhu školního roku se
situace natolik zlepší, že se život ve škole vrátí do starých kolejí.
Opatření, kterými se budeme od 1. září řídit:

Testování žáků a povinnost nosit zdravotnické roušky:
Žáci se budou testovat AG testy celkem třikrát: 1., 6. a 9. září. Žáci 1. tříd první termín 2. 9.
Podle plošných výsledků pak vláda stanoví další postup testování.
Uznávat se budou i certifikáty z oficiálních testovacích laboratoří, nikoliv však samotesty
doma, nebo jakékoliv čestné prohlášení.
Žáci, kteří se budou testovat za přítomnosti rodičů (pouze 1. – 3. ročník), se dostaví do
shromaždiště školy (Příčná 326 - boční vchod). Testování probíhá od 7:30 – 8:00. Rodiče poté
své děti odvedou na budovu 1. stupně.
Negativně testovaní žáci pak nosí zdravotnické roušky ve společných prostorách školy, nikoliv
ve třídách a při vyučování. O výjimkách v nošení roušky rozhoduje ředitel školy pouze na
základě lékařské zprávy v souladu s manuálem MŠMT.
Pozitivně testovaní žáci budou umístěni do izolační místnosti, rodiče budou informováni o
jejich pozitivitě, dítě si ze školy vyzvednou a informují svého pediatra, který je odešle na
kontrolní PCR test a rozhodne o izolaci.
Žáci mají povinnost zvýšené osobní hygieny včetně desinfekce rukou při vstupu do školy a dále
např. při vstupu do školní jídelny.
V případě, že žák se z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat a nevztahuje se na něj příslušná
výjimka z testování (prodělaná nemoc 180 dnů nebo ukončené očkování), nosí po celou dobu
pobytu ve škole stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor nebo roušku. Budou se na
něj dále vztahovat další režimová opatření (Nemožnost cvičit v hodinách Tv v tělocvičně,
zpívat v Hv, ve školní jídelně bude muset dodržovat větší rozestup…)
Do školy nemohou děti, pokud se vrátily ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním
rizikem nákazy covidem-19. Pokud se na tyto státy nevztahuje některá ze stanovených výjimek
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(pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným onemocněním covid-19 a podobně), musí
navrátilci absolvovat nejdříve 5. den, respektive 10. den v případě návratu ze zemí extrémního
rizika nákazy, PCR test. Do té doby zůstávají v samoizolaci.

Pokud dítě nebo 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.

Začátek školního roku:
Vzhledem k režimovým opatřením se nebude konat slavnostní zahájení školního roku před
školou. Žáci tedy půjdou rovnou do tříd.
Do odvolání bude platit zvláštní režim výdeje stravy a stravování vůbec. 1. září půjdou na oběd
žáci 1. stupně od 10:00, žáci 2. stupně pak od 11:00. Vzhledem k mimořádným opatřením bude
výdej stravy mírně váznout.
Do odvolání se ruší veškeré společenské akce, exkurze, výlety …
Plavecký výcvik by měl proběhnout standardně.
Provoz zájmových kroužků by měl probíhat standardně.
Nadále platí omezení vstupu veřejnosti včetně rodičů do prostor školních budov s výjimkou
1. 9. pro rodiče prvňáků.
ŽÁCI 1. TŘÍD
se shromáždí jako obvykle v 8:00 před budovou 2. stupně, kde proběhne přivítání do školy
a focení.
Poté odejdou s rodiči do budovy 1. stupně, kde se seznámí s třídou a třídními učitelkami.
Od 10:00 pak pro ně bude následovat kulturní program v zahradě MŠ. Odpoledne pak
proběhnou třídní schůzky rodičů žáků 1. tříd.
ŽÁCI 3. TŘÍD
jsou v tomto školním roce umístěni v budově 2. stupně, 1. září tedy přijdou na novou školu bez
přezůvek, klíče od šatních skříněk dostanou během dne. S sebou si vezmou psací potřeby.
Školní družina pro ně bude na téže budově.

Mgr. Tomáš Jurka, ředitel školy, v. r.
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