
 
 
 

PROVOZ ŠKOLY OD 1. 9. 2021 

• Žáci a zaměstnanci jsou povinni informovat školu o svých cestách do zahraničí v posledních 

14 dnech, a to do zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem 

výskytu onemocnění Covid-19, které přesahují 12 hodin (příp. 24 hodin, jde-li o sousední 

země). 

• Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve 

společných prostorech zakrýt dýchací cesty. 

• Dle aktuálního MO MZ je ochranným prostředkem dýchacích cest respirátor nebo obdobný 
prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické 
podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných 
norem (např. FFP2, KN 95). 

• Po příchodu do budovy je každá osoba povinna si důkladně 20 až 30 sekund umýt ruce vodou 

a mýdlem v dávkovači, popřípadě provést dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu 

rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. 

• Zákaz vstupu všem osobám s příznaky infekčního onemocnění do budovy školy. 

• Vstup zákonných zástupců žáků a dalších osob do budovy škol bude od 1. 9. 2021 možný 

pouze v omezeném režimu po předchozí telefonické domluvě, za dodržení platných 

hygienických opatření. 

Telefonní kontakt: 724223972, 518322249 – kancelář ředitelky školy. 

• Testování žáků proběhne 1. září, 6. září a 9. září 2021. 

− typ testu GENRUI 

− Preventivního testování nejsou povinni se podrobit děti a žáci, kteří mají řádně 
dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. 

− Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák 
přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho 
příchodu. 

− Povinné testování se netýká individuálních konzultací, individuální prezenční výuky, 
zkoušených a zkoušejících při zkoušce ve škole. 

− Pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj 
příslušná výjimka z testování, bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po 
celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení. 

• Během výuky žáci nemusí mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest.  
Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) 
musí být ochrana úst a nosu nasazena. 

• Od žáků  se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. 

• Organizace a hygienická pravidla při odborném výcviku konaném ve firmách se řídí pravidly 

pracovišť, kde je odborný výcvik / praktické vyučování vykonáváno. 

• Žáci nahlásí v rámci třídnických hodin 1. – 2.  9. 2021 svým třídním učitelům aktuální 

kontakty, včetně kontaktů na zákonné zástupce (telefonní čísla a e-maily). 

• Aktuální onemocnění žáka či zaměstnance školy se hlásí okamžitě po zjištění v kanceláři 

ředitelky školy. 

• Veškeré aktuální informace k provozu školy a epidemické situaci budou zveřejňovány na 

webu školy. 



 
 
 

• Provoz školní jídelny je od 1. 9. 2021 při zajištění hygienických požadavků MZ bez omezení. 

Informace u vedoucí ŠJ – p. Popelkové (tel. 518 324 702, email: popelkova@oaveseli.cz. 

• Bufet v budově školy bude s ohledem na doporučení MŠMT v měsíci září uzavřen. 

• Tělocvična bude od 1. 9. 2021 pro veřejnost uzavřena. 

 

 

 

 

 

 

 

Č. j.: 767/2021/OA 

Ve Veselí nad Moravou, 25. 8. 2021 

 


