
INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021–2022 

Vážení rodiče,  

Prvního září začíná další školní rok poznamenaný koronavirem. Doufejme, že ho ovlivní co nejméně. 

Vyučování začíná ve středu 1. září v 8.00 hodin.  

Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti a nejsou stanovena 

žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou 

školy. Přesto některá omezení stále budou v platnosti. 

Ve škole proběhne screeningové testování. 

V naší škole žáci absolvují 3 antigenní testy podobného charakteru, jako v minulém školním roce. Testy 

proběhnou 1. září, 6. září a 9. září. Prvňáčci první test podstoupí 2. září. 

Výjimka z testování: 

 14 dnů po ukončeném očkování – nutno doložit potvrzení 

 prodělaná nemoc – nutno doložit potvrzení 

 testovat se žák ve škole také nemusí, pokud rodič doloží aktuální potvrzení z akreditované 

laboratoře.  

Pokud žák odmítne testování: 

 může do školy chodit pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně: 

- povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském 

zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy 

- omezení je i při výuce některých výchovných předmětů 

 Pokud žák, respektive za něho odmítne zákonný zástupce, jak testování, tak nošení ochrany 

dýchacích cest, žák se nemůže zúčastnit vyučování. Rodič postupuje podle Školního řádu, 

písemně požádá o omluvení delší absence. Ředitel rozhodne o omluvení z vyučování a projedná 

je s rodiči. 

Přes všechna rozvolnění bohužel stále platí, že vstup do školy a pohyb ve společných prostorách je stále 

s ochranou dýchacích cest – u žáků stačí rouška. Pobyt ve třídě a vyučování je bez ochrany dýchacích 

cest.  

Vážení rodiče, pokud budete první dny děti doprovázet do školy, povinnost nošení ochrany dýchacích 

cest se vztahuje i na Vás. Prosím Vás, abyste doprovod dětí až do budovy školy omezili na minimum.  

Jinak provoz školní družiny, školní jídelny není nějak zásadně omezen. 

Pro vzájemnou výměnu informací vás srdečně zvu na třídní schůzky, které se budou konat v úterý 

7. září 2021.  

 

Kompletní pokyn Ministerstva školství a mládeže ČR najdete zde.  

 

https://www.borovskeho.cz/wp-content/uploads/2017/09/MŠMT_Manuál-k-provozu-škol-a-testovaní.pdf

