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Informace pro rodiče žáků k začátku školního roku 2021/2022 
 
Vážení rodiče, 
MŠMT ČR vydalo závazné pokyny k začátku nového školního roku 2021/2022, kterými je škola 
povinna se řídit. Níže uvedené informace jsou závazné jak pro školu, tak pro žáky i Vás jako zákonné 
zástupce svých dětí. Uvědomujeme si, že tato opatření jsou velmi omezující na právech dítěte 
i občana, ale v této situaci nemůžeme jednat jinak. Předem Vám tak děkuji za pochopení.  
Preventivní screeningové testování: 
Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3krát po sobě. První test se 
provede první den školního vyučování tj. 1. září 2021 (kromě I. třídy, kde budou žáci testováni až 2. 9. 
2021), a dále se všichni žáci testují v termínech 6. a 9. září 2021. Škola testuje pouze antigenními testy 
GENRUI. 
Pravidla pro preventivní testování jsou účinná do 10. září 2021. 
Preventivnímu testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo 
neuběhlo 180 dní od prodělané nemoci COVID – 19. Tuto skutečnost doloží příslušným potvrzením. 
Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa. 
Pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něho příslušná výjimka 
z testování (prodělaná nemoc do 180 dnů nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu 
dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy. 
V případě, že žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje se na něj 
stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku), škola nemůže umožnit žákovi osobní 
přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. Pokud by škola osobní přítomnost 
takovému žákovi umožnila, poruší sama mimořádné opatření. 
 
Pravidla pro nošení ochranných dýchacích cest od 1. září 2021: 
Každá osoba (žáci, zaměstnanci, rodiče) je povinna si při vstupu do školy a ve společných prostorech 
zakrýt dýchací cesty. Z této povinnosti jsou plošně vyjmuty: 

• Osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, kognitivní poruchou, jejichž 
mentální schopnosti neumožňují dodržet tento zákaz. 

• Osoby, které nemohou mít ze závažného zdravotního důvodu nasazen ochranný prostředek 
dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením, kdy je v tomto 
potvrzení uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazený jakýkoli ochranný prostředek 
dýchacích cest. 

• V případě, že žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání, 
škola je povinna takového žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného 
zástupce. 

• Žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání a zákonný zástupce se řídí Školním řádem, 
kde je uvedeno, jakým způsobem se omlouvá žákova nepřítomnost. (nejpozději do 2 
pracovních dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti). Škola v takovém případě 
nebude poskytovat žákovi distanční výuku. Na žáka se pohlíží, jako by byl nemocen. 

• Škola zároveň zveřejňuje na svých webových stránkách dokument MŠMT "Soubor doporučení 
pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19 Provoz 
a testování“ – dále také „Manuál“, kde jsou uvedeny veškeré podrobnosti. 

 
Ve Staré Pace dne 25. 8. 2021                                                                    Mgr. Pavel Antoš, ředitel školy 


