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Vážení rodiče, naši žáci a žákyně!
Prázdniny už opravdu končí a nás všechny školou povinné čeká návrat do školy. Návrat po dvou školních
letech zásadně narušených různými omezeními a dlouhotrvajícími karanténami. Návrat, který nebude
jednoduchý. Chci Vám touto formou poskytnout informace k zahájení školního roku. Vzhledem
k přetrvávajícím hygienickým opatřením a také povinnosti otestovat žáky 1. 9. 2021 proběhne zahájení
školního roku stejnou formou jako před rokem.
Školní rok začne pro všechny žáky ve středu 1. 9. 2021. Žáci 2. - 9. ročníku se sejdou před školou ve
středu 1. 9. 2021 v 8:00 hod., kde si je převezmou třídní učitelé (seznam naleznete v příloze), odvedou je do
kmenových tříd a společně zahájí školní rok. Pro prvňáčky jsme připravili slavnostní zahájení školního roku
v 8:30 hod. před školou. Žáci nepotřebují žádné čestné prohlášení. Naší povinností stanovenou MZ a MŠMT
(Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) je provést plošné preventivní
testování dětí, a to v rozsahu 3 antigenních testů provedených 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021. Výjimkou jsou
prvňáčci, kteří se budou testovat 2. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021. Testovat se bude stejným způsobem jako na jaře
2021. Podrobné informace o testech naleznete na webu. Žáci 2.A se budou testovat na testovacím místě
u hlavního vchodu (jako na jaře). Žáci 1.A se otestují na testovacím místě ve školní jídelně. Veškeré
informace o testování podá 1. 9. p. uč. Mgr. O. Lehká. Ostatní žáci se otestují ve svých učebnách.
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 žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného
v odběrovém místě. Prosíme rodiče těchto žáků, aby nám tuto skutečnost sdělili nejpozději do 31. 8. 2021 na:
slanina.j@zszacler.info.
Pokud se žák testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek
nastavených mimořádným opatřením MZ (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole
a školském zařízení). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání plošného testování. Prosíme rodiče
žáků, kteří se nebudou účastnit testování, aby nám tuto skutečnost sdělili nejpozději do 31. 8. 2021 na:
slanina.j@zszacler.info.
Podrobné pokyny pro žáky, kteří se odmítají testovat, a žáky, kteří se odmítají testovat a odmítají nosit
ochranný prostředek (roušku/respirátor), naleznete v podobě, jak je formulovalo MŠMT v příloze níže.
Pravidla nošení roušek se řídí opatřeními MZ a manuálem MŠMT. Všichni žáci s dokončeným očkováním,
max. 180 dní po COVID - 19 a s negativním výsledkem testu nosí ochranný prostředek (respirátor, rouška)
pouze ve společných prostorách školy. V případě, že jsou usazeni, ochranný prostředek mít nemusí (např. ve
třídě, v jídelně, ve družině).
Ve středu 1. 9. bude výuka ukončena v 10:30 hod. Obědy se vydávají od 10:30 do 12:00 hod.
Jsme si vědomi, že návrat do školy pro žáky může být náročný, proto v prvním týdnu budou pouze
třídnické hodiny. Během těchto hodin bude dostatek prostoru organizovat aktivity, které umožní žákům
znovu navázat sociální vazby a adaptovat se na školní prostředí. Část těchto hodin bude organizována venku.
Žáci budou seznámeni s hygienickými a organizačními opatřeními v provozu školy. Po příchodu do školy si
u hlavního vchodu žáci vydezinfikují ruce a po příchodu do třídy si ruce umyjí mýdlem a vydezinfikují.
Zaměstnanci školy povedou žáky k pravidelné a časté hygieně. Je zajištěno řádné větrání, opakovaný úklid
a dezinfikování prostor školy během každého dne. Ve všech prostorách školy jsou nainstalovány dávkovače
s dezinfekcí. Ukončení výuky ve čtvrtek 2. 9. a v pátek 3. 9. bude pro 1. roč. 10:30 hod., 2. a 3. roč.
11:30 hod., 4. a 5. roč. 12:00 hod., 6. a 7. roč. 12:30 hod., 8. a 9. roč. 12:50 hod. Ukončení výuky v další dny,
přesné pokyny k organizaci výuky a provozu školy a seznámení s hygienickými pravidly budou žákům
sděleny třídními učiteli ve středu 1. 9. Rozvrhy budou na začátku školního roku zveřejněny
v BAKALÁŘÍCH.
Přeji nám všem úspěšný a pohodový školní rok 2021/2022, který snad už koronavirové kejkle nenaruší.
V Žacléři 26. 8. 2021

Digitálně podepsal
Mgr. Karel Ševčík
Datum: 2021.08.27
14:25:51 +02'00'

Mgr. K. Ševčík, ředitel školy
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Příloha – Užitečné informace pro rodiče a žáky z MŠMT Manuálu k provozu škol a testovaní
§ Každá osoba (děti, žáci, studenti, 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 MZ. 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 cest.
Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným
opatřením (typicky např. při konzumaci potravin a nápojů).
§ Podle aktuálně platného ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, osoby, které se vracejí ze zemí
s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy a na které se nevztahuje některá ze stanovených
výjimek (pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným onemocněním covid-19 apod.), jsou po vstupu na
území ČR povinny se nejdříve 5. den, resp. 10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy,
nejpozději však 14. den, podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán
ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení
přítomnosti viru SARS-CoV-2 musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci.
Obecné informace ke screeningovému testování
§ Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se stanoví povinnost pro děti v přípravné třídě základní
školy a přípravném stupni základní školy speciální a žáky v základní škole a žáky denní formy vzdělávání ve
střední škole a denní formy vzdělávání konzervatoři podrobit se preventivnímu testování. 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 a střední škole, školní
družině nebo školním klubu 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,
o 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 nebo školním klubu, žáci nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia při
vzdělávání na gymnáziu 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
o 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
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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; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít
sprchy,
nesmí zpívat,
používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a žáky, kteří
nepodstoupili preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. a), je-li organizačně možné ve škole
zajistit pro tyto děti a žáky zvláštní hygienické zařízení,
při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest a
musí sedět v lavici nebo u stolu,
nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest při pobytu na pokoji (tj. mimo společné prostory)
na škole v přírodě nebo obdobné akci pořádané školou,
v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob
minimálně 1,5 metru (netýká se dětí a žáků, kteří mají stanovenou výjimku z povinného nošení
ochrany dýchacích cest).

§ Dětem a žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
 Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického
personálu.
§ V případě, že dítě nebo žák se z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu stanovenou
ochranu dýchacích cest, tj. respirátor nebo roušku. Výjimky jsou uvedeny výše.
§ Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování
později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
Konfirmace a návrat:
§ Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu (v případě RT-PCR testů se již další konfirmace
neprovádí): Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení (viz příloha) 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.
§ Dítě nebo 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. V případě, že škola testuje RT-PCR testy se uvedené pravidlo může uplatnit u
obou testovacích termínů.) 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 MZ.
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§ 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 nebo studentů
alespoň jedné skupiny/třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu. Viz
§ 184a odst. 1 školského zákona.
§ V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným dětem, žákům či studentům
vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Doporučuje se, pokud
to organizační možnosti školy dovolí, poskytovat ve škole nepřítomným dětem, žákům či studentům
studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období.
Děti a žáci se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky.
§ Podmínky omlouvání absence škola stanoví ve svém školním řádu, který schválí školská rada.
§ 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 (školské zařízení) nemůže v souladu s mimořádným
opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit dítěti či žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či
poskytování školských služeb. Pokud by škola (školské zařízení) 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
či školských služeb, škola (školské zařízení) je povinna takové dítě či žáka izolovat od ostatních osob
a kontaktovat zákonného zástupce.
 Dítě či žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání a záleží na přístupu konkrétní školy, resp.
na pravidlech stanovených ve školním řádu. Dítě či žák tedy musí být omluven v souladu se školním
řádem.
 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 či školském zařízení s osobami, které se
testování, případně povinnosti nosit prostředek ochrany dýchacích cest, podrobili.

