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Základní škola Nižbor, okres Nižbor 

Školní 25, 267 05 Nižbor 

………………………………………………………………………………………………………… 

Školní rok 2021 / 2022 

Informace k provozu školy a školní družiny od 22. 11. 2021 

Z důvodu epidemiologické situace spojené s výskytem šíření viru Covid-19 a na základě 

nařízení a doporučení MZd a MŠMT ČR bude škola až do odvolání či změny jednotlivých 

preventivních opatření fungovat v následujícím režimu: 

A.  Provoz školy  
1. Škola se pro žáky otevírá v 7.15 hod. (určeno především pro dojíždějící žáky).  

2.  Vyučování začíná pro všechny třídy v 7.45 hod.  

3.  Příchod do školy: 

 Žáci 1. a 2. třídy budou vcházet do budovy školy hlavním předním vchodem (červený 

vchod).  

 Žáci 3., 4. a 5. třídy budou vcházet do školy předním vedlejším vchodem (zelený 

vchod).  

B. Vzdělávání žáků 
1.  Ve všech ročnících probíhá prezenční výuka.  

2.  Žáci 1. - 5. ročníku jsou vzděláváni v homogenních skupinách ve svých kmenových 

třídách.  
3. Žáci jsou cíleně a opakovaně vzděláváni v oblasti ochrany zdraví, o zásadách osobní a 

osobní respirační hygieny. 
4. Jsou povoleny sportovní činnosti při vzdělávání (tělesná výchova) konané venku i v 

tělocvičně včetně využívání společných šaten a sprch. V případě příznivého počasí se 

upřednostňuje výuka TV na školním hřišti. 

5.  Hudební výchova se vyučuje v běžném rozsahu. 

6. Žákům nepřítomným na prezenční výuce bude zadáváno učivo probírané v daném 

týdnu přes aplikaci Microsoft Teams či jiným způsobem. Zákonní zástupci jsou 

povinni omlouvat nepřítomnost žáků dle školního řádu. Žáci dlouhodobě 

nepřítomní mohou být v pravidelných intervalech vyzýváni k přezkoušení znalostí z 

hlavních předmětů ve škole za přítomnosti vyučujícího daného předmětu.  

 

C. Školní stravování 
1. Výdej jídel probíhá podle požadavků na zajištění hygienických podmínek, především:  

- v homogenních skupinách, 

- dodržování osobní hygieny před odběrem stravy, 

- zvýšená dezinfekce stolů, 

- max. 6 žáků u stolu, 

- všichni strávníci jsou usazeni. 
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2.  Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat jen žáci přítomní v prezenční výuce a 

zaměstnanci školy.  
3.  Žáci se stravují v časech dle běžného rozpisu.  

4.  Rodiče odhlašují a přihlašují obědy běžným způsobem. 

 

D. Školní družina  
1. Provoz ranní družiny od 6.30 hod v omezeném počtu skupin (pro žáky 1. a 2. třídy za 

použití ochrany nosu a úst). Vchod do ranní ŠD hlavním vchodem (červený vchod). 
2. Provoz odpolední družiny je od 11.25 do 17.00 hod.  

3.  Odpolední provoz je v běžném režimu jednotlivých oddělení ŠD.  

4.  Od 15.45 hod je povolené sloučení žáků jednotlivých oddělení ŠD, pobyt probíhá 

především na školním dvoře. 

 

 E. Hygienická opatření  

1. Testování žáků neinvazními antigenními testy za dodržování hygienických opatření: 

- preventivní screeningové testování žáků probíhá na základě aktuálních vládních 

nařízení.  

V této souvislosti žádáme rodiče, aby byli připraveni k případnému rychlému vyzvednutí 

pozitivně testovaného žáka ze školy.  

2. V rámci úklidu školy probíhá pravidelná zvýšená dezinfekce prostor a předmětů.  

3. Každá osoba při vstupu do budovy školy použije dezinfekci na ruce. Příchozím žákům 

dezinfikuje ruce službu konající dohled.  
4. V průběhu školního dne je dbáno na zvýšenou osobní hygienu, a to především v 

prostorách toalet a výdejny jídel. Každý žák je povinen dodržovat zásady osobní 

hygieny (především kýchat a kašlat do papírového kapesníku, ten neprodleně vyhodit 

a umýt si ruce správným způsobem mýdlem a tekoucí pitnou vodou). 
5. Žáci do 15 let mohou používat jako ochranu dýchacích cest roušku nebo respirátor. 

6. Žáci nemusí mít v průběhu výuky ve třídách nasazený ochranný prostředek dýchacích 

cest, pokud jsou žáci usazeni na místech nebo pokud dodržují rozestupy 1,5 metru.  

7. Žáci, zaměstnanci školy a další osoby pohybující se ve společných prostorách budovy 

školy nebo v učebně v průběhu přestávky mají povinnost nosit ochranu dýchacích cest 

po celou dobu. Odložit je mohou při konzumaci svačiny a oběda u stolu.  
8. Každý žák by měl mít ve škole k dispozici nejméně jednu čistou roušku. V případě, že 

žák navštěvuje školní družinu, pak doporučujeme nejméně dvě čisté roušky. Roušky 

zajistí zákonní zástupci. Žáci je mají uložené v podepsaném sáčku.  
9. Použité chirurgické roušky a respirátory se odhazují do nádob k tomu určených.  

10. Ve venkovních prostorech není povinné nosit ochranu nosu a úst při zachování odstupu 

od jiných osob, obvykle při vycházce nebo pobytu na školním dvoře.  
11. Probíhá pravidelné intenzivní větrání vnitřních prostor. 

12. Žáci jsou o dodržování hygienických, epidemiologických a bezpečnostních opatřeních 

řádně, srozumitelně a prokazatelně poučeni, a to opakovaně. 
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13. Do budovy je zakázán vstup rodičům a dalším neoprávněným osobám, pokud není 

individuálně dohodnuto jinak.  
14. Platí přísný zákaz vstupu do školy osobám, které jeví známky infekčního onemocnění.  

15. Žák, u kterého se projeví známky infekčního onemocnění v průběhu pobytu ve škole 

nebo u něj bude identifikován pozitivní test, bude přemístěn do izolační místnosti a jeho 

rodiče budou neprodleně informováni o vzniklé situaci. Jejich povinností je pak dítě 

odvézt ze školy v nejkratším čase do domácí péče a kontaktovat dětského lékaře. 

 

F. Opatření platná pro zaměstnance organizace  
1. Pedagogičtí pracovníci (PP) nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek 

dýchacích cest, pokud splňují stejné podmínky  O-N (očkování, prodělání nemoci). 
2. Zaměstnanci, kteří nesplňují O-N (očkování – nemoc), jsou povinni se jednou týdně 

podrobit antigennímu testování. 

3. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze 

třídy, pobyt ve společných prostorách) zůstává povinnost používání respirátorů FFP2.  

4. V době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, 

kdy vykonávají zaměstnanci tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby, 

není povinnost používat respirátory (např. ve sborovně). 

 

G. Další informace 
1. V omezeném provozu v závislosti na epidemiologické situaci budou probíhat: 

- hromadné školní akce, 

- školní výlety, exkurze,  

- aktivity konané cizími subjekty v objektu školy. 

2. Zájmové kroužky jsou zrušeny. 

 

H. Screeningové testování - doplňující informace 
1. 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), nebo žák, který 

doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě v platnosti podle 

aktuálních nařízení. 
2. V případě pozitivního výsledku testu je pozitivně testovaný žák umístěn do izolační 

místnosti. Třída jde do karantény na základě vyjádření krajské hygienické stanice. 

Platné konkrétní postupy pro školu stanoví KHS. 

3. Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční 

výuky po dobu průběhu screeningového testování účastnit, ale za podmínek 

nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví: 

- nosí po celou dobu ochranu dýchacích cest, tj. respirátor nebo roušku, 

- nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převléká se s odstupem od ostatních osob, 

- nesmí zpívat, 

- používá oddělené hygienické zařízení, 
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- při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek 

dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu a dodržovat rozestup od ostatních osob 

minimálně 1,5 metru. 
4. V případě, že žák odmítne testování i nošení ochranného prostředku, škola je povinna 

takového žáka z prezenčního vzdělávání vyloučit. Takový žák není automaticky 

omluven a musí být omluven v souladu se školním řádem, tj. písemně do 3 dnů. Škola 

v tomto případě zadává učivo dálkovým způsobem, ale neprobíhá distanční výuka.  

5. Aktuální informace k platným opatřením jsou souhrnně popsány na 

https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/ 

DOPORUČUJEME SLEDOVAT NAŠE STRÁNKY www.zsnizbor.cz 

Zpracováno na základě dokumentů MŠMT 

a. SOUBOR DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE 

ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19 PROVOZ A 

TESTOVÁNÍ ze dne 17. 8. 2021  

b. Screeningové testování ve školách a pravidla týkající se povinného testování 

zaměstnanců ze dne 19. 11. 2021 

c. Informace pro školy a školská zařízení s účinností od 22. 11. 2021 ze dne18. 11. 

2021 

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 MZ ČR. Podmínky se mohou 

měnit podle nově vydaných nařízení vlády nebo podle aktuální epidemiologické situace ve 

škole. 

 
 

Zpracovala: Mgr. Ivana Vrbková, ředitelka školy  

V Nižboru dne 21. 11. 2021 

Platnost od 22. 11. 2021 

 

https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/

