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Pravidla provozu škol od 24. 5. 2021 
- do odvolání. 

 

- Od 24. 5. 2021 je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací. 

- Provoz družiny je od 6,00 do 17,00 hodin. 

- Homogenita tříd a skupin není povinná. 

- Nově jsou umožněny sportovní činnosti ve vnitřních prostorech – 30 žáků v jedné tělocvičně. 

- Sportovní činnosti venku jsou bez omezení. 

- Během cvičení není povinná ochrana úst a nosu. 

- Stále je zakázán zpěv a plavání. 

- Učitelé zajistí pravidelné větrání vnitřních prostor. 

 

Testování – Ag testy SEJOY 

 

 Instruktážní VIDEO: (471) Instruktážní video AG testy Sejoy - YouTube 

 Návod k použití LETÁK: sejoy-navod-k-pouziti-cj.pdf (edu.cz) 

 

- Testování žáků i zaměstnanců se provádí jedenkrát týdně – v pondělí nebo první den nástupu 

do školy. 

- Testování se neprovádí u žáka nebo zaměstnance, který prokáže že:  

 absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s 

negativním výsledkem 

 absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS 

CoV-2 s negativním výsledkem 

 má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti 

onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě 

dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) 

uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě 

jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů 

 prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace 

podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního 

pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-

PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní  

 

Ochrana úst a nosu 

- Žáci mají povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole ochranu úst a nosu – respirátor 

nebo chirurgickou roušku, ve vnitřních prostorech. 

- Zaměstnanci nebo třetí osoby mají povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole ochranu 

úst a nosu – respirátor nebo nano-roušku s filtrační účinností alespoň 94%, ve vnitřních 

prostorech. 

- V případech kdy je nezbytné, aby žák viděl na ústa učitele, může použít učitel ochranný štít 

nebo plastovou roušku, za dodržení vzdálenosti alespoň 2 metrů od žáků. 

- Ve vnějších prostorech je povinnost nosit ochranný prostředek pouze tehdy, jsou-li od sebe 

osoby vzdáleny blíže než 2 metry.  

http://www.zsjihwz.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=TZxDmLPZZSo
https://testovani.edu.cz/files/sejoy-navod-k-pouziti-cj.pdf
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Školní jídelna 

- Od 24. 5. 2021 dále platí výdej obědů od 11,45 do 13,50 hodin, v tuto dobu je vstup do jídelny 

ostatním osobám ZAKÁZÁN. 

- Žákům nemocným nebo cizím strávníkům bude od 13,50 do 14,10 hodin vydán oběd do 

přinesených nádob. 

- Obědy si musí žáci nebo jejich rodiče sami přihlásit: 
o na webu: https://jidelny.me.cz/jidelna24/,  

o nebo telefonicky na tel 415 741 012,  

o nebo na emailu: skolnijidelna.jizni@seznam.cz. 

- Prodej obědů v pondělí a ve středu od 7,00 do 11,00 hodin. 

- Rozestupy mezi stoly jsou 1,5 m. 

- U jednoho stolu sedí 4 strávníci. 

- V jídelně nesmí být současně více osob, než je míst k sezení. 

- Žáci i zaměstnanci mají povinnost v prostorách jídelny nosit ochranu úst a nosu, dle výše 

uvedených pravidel, s výjimkou konzumace stravy. 

 

 

 

 

V Žatci dne 19. 5. 2021 

 

 

___________________________ 

Mgr. Martin Hnízdil, ředitel školy 

http://www.zsjihwz.cz/
https://jidelny.me.cz/jidelna24/
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