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Proticovidová opatření pro školní rok 2021/22 

Žáci, zaměstnanci i veřejnost jsou povinni dodržovat aktuální opatření MZ, MŠMT a KHS. 

Do školy vstupuje veřejnost pouze v nezbytně nutných případech. 

Je zakázáno vstupovat do školy s příznaky onemocnění covid (horečka, zvýšená teplota, kašel,…), 

osoby v izolaci a s nařízenou karanténou, včetně opatření po návratu ze zahraničí. 

Veřejnost vstupuje do školy s respirátorem, ve společných prostorách nosí žáci do 15 let nejméně 

chirurgickou roušku, osoby starší 15 let respirátor.  

Při vstupu do školy je potřeba si vydesinfikovat ruce. Žáci si ve třídě pečlivě umyjí ruce mýdlem. 

Žáci a zaměstnanci, kteří nemají platné očkování proti covidu, covid neprodělali (po dobu 180 dní od 

prvního pozitivního testu) a neproběhlo u nich testování na covid, jsou povinni nosit 

roušku/respirátor po celou dobu pobytu ve škole.  Ke konzumaci jídla mají v jídelně vyhrazený 

prostor. Ve vnitřních prostorách nemohou cvičit a zpívat. 

Oddělení školní družiny jsou organizována z důvodu zachování homogenity pro žáky 1. – 3. ročníku 

dle tříd, školní klub je určen pro žáky 4. ročníku. 

V průběhu měsíce října vyhodnotíme, zda otevřeme kroužky. 

Škola pravidelně zabezpečuje úklid, desinfekci a větrání školních prostor. 

 

Opatření na začátku školního roku 

Testování žáků neinvazivními PCR testy proběhne v termínech 1. 9. a 6. 9. Výsledky testů obdrží 

zákonní zástupci žáků SMS zprávou.  

Testování nepodstupují žáci a zaměstnanci po očkování na covid (14 dnů po plně dokončeném 

očkování), prodělaném onemocnění covid  (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu) a ten, kdo 

doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. 

V případě pozitivního výsledku testu na covid postupuje škole dle instrukcí KHS.  

 

Podrobné informace, viz Manuál MŠMT - Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním 

roce 2021/2022  

 

V Kopřivnici 23. 8. 2021 
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