
Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace 

Brodek u Konice 265, 798 46 Brodek u Konice, tel.: 582 391 193, brodek@volny.cz 

 
PROVOZ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19  
 
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy 
povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření 
vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd. 
 
 
Návrat ze zahraniční dovolené a začátek školního roku 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 8. 7. 2021 bylo vydáno ochranné 
opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností 
od 9. 7. 2021. 
 
Toto ochranné opatření upravuje pravidla pro návrat dětí (mateřská škola) a žáků (základní škola) ze 
zahraničí. 
 
Na základě tohoto ochranného opatření jsou zákonní zástupci dětí a žáků povinni informovat školu o 
svých cestách do zahraničí v posledních 14 dnech do zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi 
vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění Covid-19, které přesahují 12 hodin (příp. 24 
hodin, jde-li o sousední země). Přehled zemí dle míry rizika nákazy a další související povinnosti 
naleznete ZDE. 
 
V případě vstupu zpět na území České republiky jsou osoby na základě stanovených pravidel povinny 
podrobit se RT-PCR nebo antigennímu testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, a to na 
některém z veřejných odběrových míst. 
 
Pokud se na dané osoby vztahuje výjimka z povinnosti absolvovat test, musí být schopné tuto 
skutečnost doložit – ochranné opatření stanovuje taky způsob, jakým se některé skutečnosti dokazují 
(např. certifikát o očkování, certifikát o prodělání onemocnění Covid-19, aplikace Tečka apod.). 
 
Platí tedy povinnost zákonného zástupce informovat školu o cestách do zahraničí také pro děti a 
žáky a pro školu platí povinnost neumožnit osobám účast na její činnosti ve vymezených případech 
do doby předložení negativního testu. 
 
Zvláštní pravidla pro děti do 6 let v mateřské škole 
Děti do 6 let nepodléhají povinnosti testování ve výše uvedených případech, ale pro mateřské školy se 
uplatňují zvláštní pravidla: 
V případě dětí do 6 let věku nesmí mateřská škola umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze 
země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po 
dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy (i kdyby se podrobily testu a výsledek 
by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace). 
 
Vážení rodiče,  
pokud Vaše dítě v posledních 14 dnech prázdnin pobývalo v zahraničí, oznamte tuto skutečnost 
třídní učitelce dítěte (emailem nebo telefonicky) spolu s informací, jakému režimu dítě podléhá 
v souvislosti s navštívenou zemí a zda se 1. září může účastnit zahájení školního roku. 
 
 

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/


Preventivní screeningové testování na přítomnost koronaviru 
 
Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví bude ve školách probíhat screeningové 
testování žáků na přítomnost koronaviru s frekvencí 3krát po sobě. 
 
Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo 
neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. Testování ve škole lze také nahradit platným 
negativním testem z odběrového místa. 
 
Žáci naší školy se budou testovat neinvazivními antigenními testy GENRUI – samoodběr. Leták 

v příloze, videonávod zde: https://www.youtube.com/watch?v=l53vyC8Otlw 

Paní učitelky mají s testováním velké zkušenosti z minulého školního roku, žáci testování zvládali 
s pomocí paních učitelek a asistentek v naprostém klidu a bez problémů. Není třeba mít obavy. 
 
Podrobné informace zde: 
https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/ 
 
Žáci 1. třídy se budou testovat: 2., 6. a 9. září. 
Žáci 2. až 9. třídy se budou testovat: 1., 6. a 9. září. 
 
O dalším testování bude rozhodnuto dle aktuálního vývoje místní epidemiologické situace. 
 
Vážení rodiče žáků 1. třídy,  
dne 1. září Vám třídní učitelka sdělí potřebné informace. Pokud Vaše dítě patří do skupiny dětí, 
které nejsou povinny podstoupit antigenní testování, předložte třídní učitelce 1. září potřebný 
certifikát (prodělání nemoci nebo certifikát testu ze zdravotnického zařízení). 
 
Vážení rodiče žáků 2. až 9. třídy,  
pokud Vaše dítě patří do skupiny dětí, které nejsou povinny podstoupit antigenní testování, musí 
dne 1. září dítě předložit třídní učitelce potřebný certifikát (očkování, prodělání nemoci, certifikát 
testu ze zdravotnického zařízení). 
 
Pokud nesouhlasíte s testováním Vašeho dítěte ve škole, předem oznamte tuto skutečnost třídní 
učitelce (nejpozději 31. srpna) – nejlépe zprávou ve školním informačním systému. Pokud žák 
neabsolvuje screeningové testování ve škole, bude se moci účastnit výuky za dodržení přísnějších 
režimových opatření. Podrobné informace zde: 
https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/ 
 
 
Žáci a režim ve škole 
 

▪ žáci vstupují do budovy školy s rouškou, případně s respirátorem. Roušku mohou odložit 
pouze při výuce dle pokynů pedagogického pracovníka. 

▪ žáci si ihned po vstupu do budovy školy umyjí ruce mýdlem a teplou vodou, provedou 
dezinfekci rukou – vše pod dohledem pedagogického pracovníka 

▪ platí zákaz vstupu do budovy školy osobám, které vykazují příznaky infekčního onemocnění 
(zvýšená teplota, kašel, nevolnost) 

▪ každý žák má ve své aktovce připravenou náhradní čistou roušku, kterou v případě potřeby 
použije dle pokynů pedagogického pracovníka 

▪ škola je povinna zajistit oddělení žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění, od 
ostatních. Žákovi bude změřena teplota bezkontaktním teploměrem, žák bude umístěn do 

https://www.youtube.com/watch?v=l53vyC8Otlw
https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/
https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/


izolační místnosti, bude pod dohledem zaměstnance školy, zákonní zástupci žáka budou 
vyzváni k vyzvednutí žáka v co nejkratší době. 

▪ 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 (potvrzení od lékaře). 

 
Rodiče žáků, další osoby: 
 

- pokud nejste žák nebo zaměstnanec školy, nevstupujte do budovy! 
- zvoňte a vyčkejte příchodu zaměstnance školy 
- buďte trpěliví, paní učitelka se věnuje dětem a nemůže přijít ihned, zvoňte opakovaně 
- pokud potřebujete mluvit s paní učitelkou, s paní vychovatelkou nebo s vedením školy, vždy 

si předem domluvte schůzku (nejlépe emailovou komunikací) 
- pokud máte domluvenou schůzku ve škole, vždy po vstupu do budovy proveďte dezinfekci 

rukou 
- osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit 

 
 
Školní jídelna 

Vzhledem k hygienickým a protiepidemickým pravidlům pro školní jídelnu bude omezen výdej obědů 
do jídlonosičů. Rodiče, kteří si budou chtít vyzvednout oběd žáka první den nemoci, zazvoní u bočních 
dveří na kuchyň (boční dveře vlevo při pohledu na budovu školy od silnice) a tam si pracovnice 
kuchyně jídlonosič přebere. Tento výdej je časově omezen, a to pouze od 10:30 do 11:10 hod.  

Další hygienická pravidla pro školní jídelnu: 

• před vstupem do školní jídelny každý strávník provede důkladné mytí rukou mýdlem a teplou 
vodou, případně ruce dezinfikuje 

• strávníci si samostatně neodebírají příbory 
• výdej pití je zajištěn bezdotykovým dávkovačem 
• školní jídelna respektuje zásady správné výrobní a hygienické praxe: je zajištěno mytí nádobí 

při dostatečně vysokých teplotách (mycí proces min. 60 °C), finální oplach vodou o teplotě 
min. 85 °C 

 
Distanční vzdělávání 
 
Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných 
opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu 
nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné 
třídy. 
 
V takovém případě je žák povinen účastnit se distančního vzdělávání. 
 
Rodiče jsou o distančním vzdělávání informováni na školním webu, prostřednictvím školního 
informačního systému, případně telefonicky.  
 

26. 8. 2021, Brodek u Konice 
Mgr. Kateřina Dostálová, ředitelka školy 

 


