
 
 

 

 Základní škola a Mateřská škola 

 Bystročice, 

 příspěvková organizace 

Základní škola a Mateřská škola Bystročice, 

příspěvková organizace 

 

  

 

IČ 75029341 tel.: 585 941 269 e-mail: zsbystrocice@seznam.cz 

 

 

 

 

Informace k zahájení nového školního roku 2021/2022 

 

Nový školní rok bude zahájen ve středu 1. září 2021v MŠ i ZŠ. 

 

 Provozní doba MŠ bude od 1. 9. 2021 od 6:30 do 16:30 hod. Všechny děti 

přijaté do MŠ od 1. 9. 2021 budou přihlášeny na obědy ( pokud nebyly 

omluveny rodiči telefonicky nebo emailem ). První den v MŠ budou rodičům 

předány informace k novému školnímu roku a přihláška ke stravování.  

 

Provoz školy 1. září 2021 

 

Zahájení nového školního roku proběhne v ZŠ ve středu 1. 9. 2021 v 8:00 hod.  

a bude trvat do 8:45 hod. Potom mohou žáci odejít domů nebo využijí školní 

družinu ( dle informací, které budou mít žáci napsané od rodičů nebo budou 

zaslány emailem). Zahájení proběhne ve třídách: I. třída – 1. a 2. ročník, II. třída 

– 3., 4. a 5. ročník ).  

 

Žáci ZŠ mohou 1. září využít ranní družinu od 6:30 hod. Odpolední družina 

bude první školní den v provozu do 16:30hod.  

 

Zahájení nového školního roku 1. září 2021 se mohou účastnit i rodiče žáků 1. 

ročníku, rodiče musí mít po celou dobu pobytu ve škole nasazenou ochranu úst a 

nosu.  

 

Ve čtvrtek 2. 9. a v pátek 3. 9. 2021 budou mít žáci dopolední vyučování ( do 

11:40hod. ) se svými třídními učiteli. Od pondělí 6. 9. 2021 bude probíhat výuka 

dle rozvrhu.  

 

Ve středu 1. 9. 2021 žákům obědy objednáme dle informací, které obdržíme od 

rodičů. Od 2. 9. 2021 budou mít všichni žáci obědy přihlášené. Pokud o oběd 

nebudete mít zájem, oběd odhlaste prostřednictvím portálu strava.cz.  

 

Všichni žáci ZŠ budou testováni první školní den 1. 9. 2021 a budou mít při 

vstupu do budovy ZŠ a ve společných prostorách nasazenou ochranu úst a nosu. 

Podrobnější informace k mimořádným opatřením naleznete níže. 
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Výňatek ze Souboru doporučení pro školy a školská zařízení vydaného 

MŠMT 17. 8. 2021: 

 
  

• U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/oddělení/hygienickém zařízení, u 
tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.  
 

• V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje 
ruce vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně 
dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového 
postupu opakovaně upozorňuje.  
 

• Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních 
využívaných prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Větrání učeben se 
provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.  
 

• Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – nejlépe ručníky na jedno použití,  v mateřské 
škole lze používat také textilní ručníky. 
 

• Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.  

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

ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem 
dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. 
 

 Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty  
 

osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se 
závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav 
neumožňují dodržování tohoto zákazu,  
 
osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek 
dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou 
však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který 
je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně 
uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest8.  
 
Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným 
mimořádným opatřením (typicky např. při konzumaci potravin a nápojů).  
 
Při zjištění nebo objevení příznaků infekčního onemocnění u dětí, žáků je nutné volit tento 
postup: 

 
• příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy – dítě/žák není vpuštěn do 

budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho 
zákonný zástupce,  
 

• příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný 
zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci 
neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze 
školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,  



příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka ve škole; dítě/žák si 
neprodleně nasadí ochranu dýchacích cest a je umístěn do předem připravené samostatné 
místnosti nebo jinak izolován od ostatních přítomných ve škole. Škola současně informuje 
zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka 
ze školy.  
 
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky 
kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 
 

 
Dítěti/žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického 
onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v 
případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. 

 Pokud u dítěte/žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického 
nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost.   
 
Screeningové testování ve škole 
 
 
Ve škole proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě, první 
test se provede 1. září a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021. 
 

 
Plošné testování by mělo společně s dalšími režimovými opatřeními přispět k bezpečnějšímu a 
trvalému prezenčnímu vzdělávání ve školách. Je nutné zdůraznit, že plošné testování na 
přítomnost viru SARS-CoV-2 musí být chápáno pouze jako jeden z nástrojů omezení šíření 
onemocnění covid-19 při obnově prezenční výuky ve školách. V žádném případě nemůže v 
důsledku zavedení testování dojít k oslabení ostatních režimových opatření realizovaných ve 
školách. Samotné plošné testování má primárně screeningovou funkci, a proto nemůže nahradit 
další režimová opatření a má sloužit především jako jejich doplněk, který zvyšuje jejich účinnost.  
 
Na základě výsledků získaných z testování bude rozhodnuto o dalším postupu. Čtvrtý a další 
test bude proveden v případě, pokud se v rámci testování odhalí lokální ohnisko nákazy, tj. 
pokud bude ve školách v daném okrese vyhodnoceno více jak 25 pozitivních testů na 100 000 
provedených testů v součtu dvou prvních testů. Testování v tomto případě bude pokračovat 
do konce září s frekvencí 1x týdně.  
 
 Po skončení screeningového testování bude další testování pokračovat pouze na lokální 
úrovni v návaznosti na aktuální vývoj místní epidemiologické situace.  
 
Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po 
očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 
(po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který 
doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.  
 
 
Příklad: Žák byl 20. srpna 2021 očkován poslední dávkou vakcíny proti onemocnění covid-19. Za 
bezinfekčního je žák považován od 4. září 2021. Žák tedy podstoupí screeningové testování dne 1. 
září, nebude se už ale testovat ve dnech 6. a 9. září.  
 



Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky 
účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví 
(použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). 
Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.  
 
Screeningové testování stanovených skupin dětí a žáků bude probíhat na základě mimořádného 
opatření Ministerstva zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává právní závaznost.   
 
Pokud dítě nebo žák testování neabsolvuje, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z 
testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky a 
dalších aktivit v základní škole nebo školní družině pouze za dodržení přísnějších režimových 
opatření, konkrétně:  


povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. ve třídě při výuce 
a ve společných prostorách školy,  
 
• je tedy povinnost ve vnitřních prostorech a ve venkovních prostorech, pokud není možné 
dodržet rozestup 1,5 metru, nosit 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); děti a žáci do 15 let 
věku a žáci základní školy při vzdělávání nebo poskytování školských služeb v základní škole, 
školní družině jsou oprávněni používat jako ochranný prostředek zdravotnickou obličejovou 
masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky 
(pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.  
 
z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty 
 
 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se 
závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav 
neumožňují dodržování povinnosti nosit ochranný prostředek, nebo  
 
• osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor (v tomto 
případě je osoba povinna nosit alespoň zdravotnickou roušku nebo obdobný prostředek), s 
výjimkou případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že osoba nemůže mít nasazen 
žádný ochranný prostředek,  
 
nesmí cvičit ve vnitřních prostorech,  
 
nesmí zpívat. 
 

 
V případě testování žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna  asistence při provádění testu 
třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena 
zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). Pro zákonného zástupce či jinou 
asistující osobu platí výjimka z doporučeného omezení vstupu třetích osob do školy (resp. jedná 
se o důvod k umožnění vstupu do školy).  
 

Průběh testování AG testy Genrui BioTech: 
 
Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo 
respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.  



Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice.  
Během testování je vhodné zajistit větrání.  
 
1. Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.  
2. Dohlížející osoba informuje testované o průběhu odběru.  
3. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty.  
 
4. Přiloženou zkumavku umístěte do stojánku a připravte do ní roztok: lahvičku s reakčním 
roztokem otevřete ukroucením závěru, stiskněte lahvičku a do extrakční zkumavky nakapejte 3 
až 4 kapky, aniž byste se dotýkali okraje zkumavky.  
5. Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:  
6. Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu:  

 
7. Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu v délce 15 minut. 
8. Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných.  
9. Vyhodnocení testu:  


Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového 
koše. Žákovi je umožněna účast na prezenční výuce (pokud není rozhodnuto jinak – viz “Výsledky 
a následní kroky“).  
 
Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a je 
poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy, je-li žák zletilý nebo má-li 
nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu. Následně je nutné 
vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl 
dotknout.  
 
Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný 
musí vykonat nový test.  
 
 

Konfirmace a návrat:  

 
• Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu: Škola vydá pozitivně testované 

osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Dané dítě 
nebo žák, nebo zákonný zástupce dítěte nebo žáka je povinen telefonicky nebo jiným 
obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních 
služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a 
dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR 
a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.  

 
• Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení 

negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o 
ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného 
praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.  

 
 

• Dítěti nebo žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po provedení 
PCR testu) v jedné třídě nebo skupině s dítětem nebo žákem nebo pedagogickým 
pracovníkem, který má pozitivní výsledek testu, se neumožňuje osobní přítomnost ve 
škole nebo školském zařízení po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu 



na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte nebo žáka s pozitivním výsledkem preventivního 
antigenního testu. (V praxi se bude jednat fakticky v případě AG testů pouze o testování 
9. září, protože u prvního testu a u testu ze 6. září nebude splněna podmínka, že spolu 
děti nebo žáci byli v předcházejících 2 dnech. Toto ustanovení se netýká řádně 
očkovaných žáků nebo dětí a žáků, kteří prodělali onemocnění covid-19 a jsou v 
ochranné lhůtě, jak stanoví mimořádné opatření MZd.  

 
• V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG 

testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje 
původně indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti 
vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.  

 

 
• V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG 

testem, zákonný zástupce dítěte nebo žáka nebo žák je povinen okamžitě informovat 
školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně 
bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici jméno tohoto pozitivně 
testovaného dítěte nebo žáka a seznam dětí nebo žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve 
stanovených dnech s tímto dítětem nebo žákem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR 
testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice postupuje podle 
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.  

 
• Pokud je v důsledku mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) 

nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než 
poloviny dětí, žáků alespoň jedné skupiny/třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční 
výuku po dobu trvání tohoto stavu.  

 
 

• V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným dětem, žákům 
vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci.  

 
• Obdobně se pak postupuje v případě, kdy dítě či žák odmítne jak testování, tak nošení 

ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená 
výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku). V takovém případě škola nemůže v 
souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit dítěti či žákovi 
osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. Pokud by škola osobní 
přítomnost dítěte nebo žáka, který odmítá nosit respirátor nebo roušku, přestože podle 
mimořádné opatření musí, připustila, poruší mimořádné opatření. 

 

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

 

• Pokud se poměřuje zájem na ochraně zdraví a právo na vzdělávání, je třeba zdůraznit, že 
mimořádné opatření neomezuje právo na vzdělávání. Dětem a žákům je umožněna 
osobní přítomnost na vzdělávání i bez toho, aniž by se podrobili preventivnímu 
testování. Jak je uvedeno výše, tyto děti nebo žáci jsou pak povinni s ohledem na 
ochranu zdraví ostatních osob po celou dobu pobytu nosit ochranný prostředek k zakrytí 
úst a nosu. Mimořádné opatření pak také myslí i na případy, kdy jsou osoby z povinného 
nošení ochranného prostředku vyjmuty. Testování samoodběrem představuje minimální 
zásah, který ale umožní naplnit právo na vzdělání a zároveň je nástrojem pro ochranu 



zdraví, obdobné pak platí i pro povinnost nosit prostředek ochrany dýchacích cest. Je 
tedy legitimním požadavkem dětem a žákům, které odmítají jak testování, tak i 
prostředek ochrany dýchacích cest, neumožnit osobní přítomnost na vzdělávání či 
poskytování školských služeb, když by museli být společně ve škole s osobami, které se 
testování, případně povinnosti nosit prostředek ochrany dýchacích cest, podrobili.  

 
 

V případě dotazů můžete kontaktovat ředitelku školy Mgr. Hanu Zajacovou 
 ( zs.bystrocice@seznam.cz).  

 
Velmi Vám děkuji za spolupráci a pochopení. Přeji Vám a Vašim dětem 

úspěšný nový školní rok. Těšíme se 1. září v 8:00 hodin v naší škole. 
 

S pozdravem 
 
Mgr. Hana Zajacová 

ředitelka školy 
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