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        V Lipníku nad Bečvou dne 24.8.2021 

 

Vážení zákonní zástupci, milé žákyně / milí žáci, 

 

sděluji Vám několik organizačních pokynů k začátku školního roku 2021-2022. Také Vám posílám 

Manuál k provozu škol a testování MŠMT. Můžete si jej prostudovat. 

Dne 1. září začne první vyučovací hodina standardně v 8:00. Do školy budete vpouštěni přes šatny od 

7:30. Ve Vaší kmenové učebně budete testováni AG testem. Testování bude organizovat Váš třídní 

učitel a bude probíhat průběžně od 7:30 před první vyučovací hodinou a poté v jejím začátku. 1. září 

se budou konat třídnické hodiny. Jeden z programu třídnických hodin bude poučení o 

epidemiologických opatřeních, která vyplývají z manuálu.  

Další testování AG testem proběhne ve dnech 6. a 9. září.  

Testování se netýká žáků, kteří splnili podmínky pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně 

dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (180 dní od prvního pozitivního 

testu). Osvědčení o výše uvedeném nezapomeňte přinést s sebou 1. září. 

Jak jsme byli zvyklí ke konci minulého školního roku, nezletilý žák s pozitivním testem smí být puštěn 

ze školy domů. Podmínkou je předchozí souhlas zákonných zástupců. V příloze naleznete formulář 

Souhlasu s opuštěním školy, který prosím vyplňte a již 1. září mohou žáci odevzdat svým třídním 

učitelům.   

Jak vyplývá z manuálu, při vstupu do školy a v jejích prostorách všichni (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) 

budou mít ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor, rouška). Během vyučování ne. Všichni při 

vstupu do budovy použijí dezinfekční prostředek nebo si umyjí ruce mýdlem. Konkrétně viz manuál.  

Žáci ubytovaní na domově mládeže mohou přijet již 31. srpna, a to od 17:00 – 21:00. Budou ve vestibulu 

otestováni AG testem, jak byli zvyklí i minulý školní rok. Pozor: i tito žáci se budou testovat AG testem 

1. září ráno ve škole. Nebudou se testovat žáci: viz výše. 

  

Děkuji za součinnost a těším se na hladký rozjezd nového školního roku. 

 

S pozdravem 

 

Mgr. Michael Tesař 

ředitel 
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