
Informace k začátku školního roku 2021/2022 
 

Vážení rodiče a žáci, 
dovoluji si vám podat informace týkající se začátku školního roku a informovat vás o hygienických pravidlech, 
která jsou stanovena Ministerstvem zdravotnictví ČR (MZd) a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR (MŠMT). 
 

Společné zahájení školního roku v Divišově divadle neproběhne, zahájíte jej ve škole ve svých kmenových 
učebnách. Začátek školního roku je 1. září v 8:00. 
- do školní budovy nebude vpuštěn nikdo s příznaky respiračního onemocnění 
- v budově dodržujte ve zvýšené míře základní hygienická pravidla (mytí rukou, používání desinfekce apod.) 
- zbytečně se nepohybujte po školní budově 
 

Testování žáků (preventivní screeningové testování) 
- testování žáků proběhne v termínech 1., 6. a 9. září prostřednictvím antigenních testů 
 

Testování 1. září 
- toto testování nebude probíhat v tělocvičně, ale proběhne ve vašich kmenových učebnách, kde bude 
provedeno ve spolupráci s vašimi třídními učiteli 
- do školy půjdete žákovským vchodem 
- ve společných prostorech školní budovy jste povinni použít odpovídající zakrytí dýchacích cest, 
minimálně respirátor třídy FFP2, žáci nižšího stupně osmiletého studia (prima – kvarta) mohou použít také 
zdravotnickou obličejovou masku (chirurgická rouška) 
- zakrytí dýchacích cest si ponechte i ve třídách až do ukončení preventivního testování, resp. do jeho 
výsledku, za toto předem děkuji 
- testovat se nemusí žáci, kteří splňují podmínky stanovené pro bezinfekčnost – 14 dnů po plně dokončeném 
očkování nebo po prodělání onemocnění COVID-19 ne déle než 180 dní od prvního pozitivního testu na toto 
onemocnění, případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Výše 
uvedené musí odpovídajícím způsobem doložit (certifikát, zpráva (nejlépe od lékaře) potvrzující pozitivní test 
apod.), doklady přineste 1. září do školy, abychom je zaevidovali a vedli v patrnosti. 
 

Testování 6. a 9. září 
- budou probíhat v budově tělocvičny, jak jste již byli zvyklí v minulém školním roce 
 

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest platná od 1. září 2021: 
- každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna zakrýt si dýchací cesty při vstupu do budovy školy 
a mít je zakryté ve společných prostorách, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je 
uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd, kde také najdete případné výjimky z povinnosti 
nosit ochranu dýchacích cest 
- pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka 
z testování, bude se moci zúčastnit prezenční výuky a dalších školních aktivit pouze za dodržení přísnějších 
režimových opatření (povinnost (pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru) nosit ochranu dýchacích cest 
po celou dobu pobytu ve škole, i ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy, nesmí cvičit ve vnitřních 
prostorách; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy, nesmí zpívat, v době 
konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů musí dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 
metru. 
 

Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování. 
 

Celý manuál k testování a provozu škol ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19 a aktuálně platné 
opatření MZd najdete na školním webu. Uvedené informace budeme průběžně aktualizovat. 
 
Děkuji vám za zodpovědný přístup. 


