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Informace k provozu školy od 1. 9. 2021  
 

Doporučujeme podrobné seznámení s textem. 

 

Testování 

 V souladu s mimořádným opatřením vydaným MZČR v souvislosti s probíhající 

pandemií onemocnění covid-19 proběhne ve dnech 1. 9., 6. 9., 9. 9. 2021 (2. – 9. třídy) a 2. 9., 

6. 9., 9. 9. 2021 (jen 1. třídy) screeningové testování žáků na přítomnost viru SARS-CoV-2.  

Podrobné informace naleznete na https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole. 

Naše škola obdržela antigenní testy Genrui BioTech test určené k samoodběru (žák jej 

může provést sám, nebo za asistence doprovázející osoby) z přední části nosu. Instruktážní 

video zde https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4  

Testování není povinné, ale žák bez negativního testu bude mít povinnost nosit 

ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole.  

1) Testování žáků bude probíhat před začátkem vyučování ve třídách. 

2) Škola umožní žákům 1. – 3. tříd testování za přítomnosti 1 zákonného zástupce ve 

vymezeném prostoru školy.  

3) Žák, který se nebude moci testovat v určený den nebo čas (před vyučováním), podstoupí 

testování první den, nebo ihned, po příchodu do školy.  

4) Testování se neprovádí u žáků, kteří 

a) prokazatelně (od lékaře) doloží škole potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-

19 a zároveň neuplynulo 180 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem a 

pokud tito žáci nemají příznaky onemocnění COVID-19., nebo 

b) prokazatelně doloží škole potvrzení o negativním výsledku RT-PCR testu (ne starší 7 

dnů) nebo POC antigenního testu provedeném na odběrovém místě (které toto smí 

provádět), jež nebude starší 72 hodin a pokud tito žáci nemají příznaky onemocnění 

COVID-19, nebo 

c) prokazatelně doloží škole certifikát o Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném 

očkování proti onemocnění COVID-19 a od podání poslední dávky vakcíny uplynulo 

nejméně 14 dní, nebo 

5) Všichni testovaní žáci a osoby jim asistující a zaměstnanci provádějící dohled při testování 

jsou povinni dodržovat hygienická opatření zavedená školou (dezinfekce rukou, nasazená 

rouška-žáci, nebo respirátor min. třídy FFP2 = dospělí). 

6) V případě negativního výsledku testu je žákovi povoleno účastnit se výuky dle aktuálních 

režimových opatření. 

7) V případě pozitivního výsledku testu je žák odeslán domů nebo do izolační místnosti a je 

informován zákonný zástupce žáka, který je povinen neprodleně dítě vyzvednout 

a informovat jeho praktického lékaře za účelem provedení RT-PCR testu. 

 

 

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole
https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4
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Výuka 
Povolena osobní účast všech žáků školy při respektování režimových opatření plynoucích 

z aktuálního opatření Ministerstva zdravotnictví. 

Výuka probíhá dle aktuálních opatření Ministerstva zdravotnictví a dle doporučení Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy.  

Účast na výuce je pro všechny žáky povinná.  

V rámci výuky mohou být, s ohledem na aktuální opatření MZdr, individuálně omezeny některé 

aktivity (zpěv a sportovní činnosti ve vnitřních prostorách)  

V průběhu výuky, vč. přestávek bude: 

 probíhat pravidelné větrání tříd a chodeb (doporučujeme, aby děti měly teplejší oblečení), 

 zařazován pobyt žáků  na čerstvém vzduchu (dle možností školy), 

 realizována vzdělávací činnost ve venkovních  prostorách, a to i mimo areál školy (dle 

možností školy), 

 platit povinnost žáků a zaměstnanců školy nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole 

dle aktuálně platných opatření (chodby, WC, školní jídelna), 

 omezen pobyt žáků na chodbách během přestávek, 

 omezen vstup třetích osob (zákonných zástupců, kontrolních orgánů, pracovníků 

poradenských zařízení, krajské hygienické stanice, osob zajišťujících externí služby 

škole) do prostor školy za dodržení režimových opatření minimalizujících styk s žáky. 

Harmonogram vstupů žáků do školy 

V tuto chvíli není zaveden žádný zvláštní režim pro vstup žáků do školy. Podmínkou je 

dodržování aktuálních režimových opatření dle aktuálního mimořádného opatření MZdr. 

Školní družina 
Provoz školní družiny probíhá standardním způsobem za předpokladu dodržování režimových 

opatření. 

Ranní družina je v provozu od 6:00 hod. do 7:35 hod. denně od pondělí do pátku. Pouze 

v období 1. 9. – 3. 9. je provoz ŠD upraven v dokumentu Organizace výuky a provozu školy 

1. - 3. září 2021. 

Odpolední družina je v provozu od 11:30 do 16:30 hod. denně od pondělí do pátku. 

Komunikační kanály 
Komunikační platformou mezi školou, žáky a zákonnými zástupci žáků jsou BAKALÁŘI. 

Školní jídelna 
Výdej obědů strávníkům bude probíhat následovně: 

10:30 – 11:00  cizí strávníci (pouze do jídlonosičů) z ul. Bezručova 

11:30 – 14:00 žáci a zaměstnanci ZŠ a gymnázia  

V době výdeje obědů žákům a zaměstnancům ZŠ/gymnázia nebude umožněn vstup do prostor 

ŠJ nikomu jinému. 

Všichni strávníci jsou povinni provádět přihlašování nebo odhlašování obědů přes svůj 

internetový účet na eCanteen nebo mohou využít email: zerzanova@zshrubina.cz, kde zašlou 

svůj požadavek na odhlášení/přihlášení obědů. 

 

 

V Havířově dne 30. 8. 2021 Mgr. Tomáš Ptáček 

 ředitel školy 

mailto:zerzanova@zshrubina.cz

