
Organizace dne 1. 9. 2021 

 

1. žáci vyšších ročníků 

 žáci se dostaví do školy do 7:50 a půjdou rovnou do určených učeben (rozpis bude 

k dispozici na recepci školy a v IS EDOOKIT), 

 žáci ve společných prostorách školy musí mít zakryty dýchací cesty prostředkem, 
který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd (respirátor FFP2 a vyšší), 

 

 žáci a vyučující nemusí mít v učebně nasazený ochranný prostředek dýchacích cest 

(respirátor), 

 

 v 8:00 proběhne neinvazivní AG testování, 

 testování nepodstupují 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, 
 

 po ukončení testování proběhne přivítání žáků ředitelkou školy prostřednictvím 

školního rozhlasu a rovněž školení BOZP bude realizováno školním rozhlasem, 

 

  v 8:50 žáci opustí školu. 

 

2. žáci prvních ročníků 

 žáci se dostaví do školy do 9:00 a půjdou rovnou do určených učeben (rozpis bude 

k dispozici na recepci školy), 

 žáci ve společných prostorách školy musí mít zakryty dýchací cesty prostředkem, 
který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd (respirátor FFP2 a vyšší), 

 

 žáci a vyučující nemusí mít v učebně nasazený ochranný prostředek dýchacích cest 

(respirátor), 

 

 v 9:10 proběhne kontrola prezence a neinvazivní AG testování, 

 testování nepodstupují 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, 
 



 po ukončení testování proběhne přivítání žáků ředitelkou školy prostřednictvím 

školního rozhlasu a rovněž školení BOZP bude realizováno školním rozhlasem, 

 po ukončení práce třídních učitelů se žáky (přibližně v 11:00) opustí žáci školu. 
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