
PROVOZ ZŠ A MŠ BRNO BLAŽKOVA 9 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

VE ŠKOLNÍM ROCE 2021 – 2022 

Tyto informace jsou určeny zejména zákonným zástupcům dětí a žáků ve školním roce 

2021-2022 

 

Naše škola zahájí ve školním roce 2021-2022 svoji činnost v plném rozsahu v souladu se 

školskými právními předpisy. 

Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje žádné prohlášení o bezinfekčnosti. 

Je nutné aktualizovat kontakty na zákonné zástupce žáků školy (telefonní čísla a e-maily). 

Kontakty předejte třídním učitelům. 

Vyzýváme zákonné zástupce žáků a další osoby, aby do budovy školy vstupovali pouze 

v nejnutnějších případech. 

Při vstupu do budovy je nutno zakrýt si ústa i nos ochranným prostředkem (respirátor) 

V opačném případě nebude těmto osobám vstup do budovy umožněn. 

Při vstupu do budovy je vhodné provést dezinfekci rukou. 

Při pohybu po budově je nutno kontaktovat pouze osoby, které jsou spojeny s účelem 

návštěvy školy (kancelář ZŠ nebo ŠJ, vyučující, vedení školy …) a vyvarovat se zbytečného 

kontaktu s žáky. 

Doporučujeme provádět komunikaci se školou elektronicky nebo telefonickou formou. 

Preventivní screeningové testování: 

Testování žáků 1. ročníků proběhne ve dnech 2., 6., a 9. září 2021.                                          

Testování žáků 2 až 9. ročníků proběhne ve dnech 1., 6., a 9. září 2021.                                  

Žáci budou testováni antigenními testy GENRIJI. Preventivního testování nejsou povinni se 

podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané 

nemoci Covid-19. Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem 

z odběrového místa. Potvrzení je nutné předložit třídnímu učiteli 1. 9. 2021. Pokud žák 

neabsolvuje testování a nevztahuje se na něj výjimka z testování, bude mít povinnost nosit 

ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení. Více o pravidlech 

a podmínkách preventivního testování je v přiloženém manuálu. 

https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-

testovani_akt.20-08-2021.pdf 

 

 

 

https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani_akt.20-08-2021.pdf
https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani_akt.20-08-2021.pdf


Příchod žáků do školy: 

Žáci 1. ročníku s rodiči se shromáždí v 7,45 před hlavním vchodem do budovy. Následně je 

třídní učitelé odvedou do svých tříd, kde proběhne slavnostní zahájení nového školního roku. 

Žáci 2. – 9. ročníku přicházejí do školy v 7,40 – 7,55 horní bránou do atria a jednotlivými 

vchody do svých buněk a tříd. 

Všichni žáci mají povinnost při vstupu do školy nosit ochranu dýchacích cest (rouška, 

respirátor) ve všech společných prostorách. Tato povinnost neplatí pouze při výuce, kdy žák 

sedí (týká se testovaných žáků) a při konzumaci potravin a nápojů. 

Rodiče doprovázející žáky 1. ročníku mají povinnost mít po celou dobu přítomnosti ve škole 

nasazen respirátor.  

 

Školní stravování: 

Bude kladen důraz na nutnost mytí rukou (případně dezinfekci) před odebráním stravy. Bude 

zajištěn co nejmenší kontakt různých skupin při stravování. Třídy budou sedět u stolů 

odděleně, maximálně po šesti u jednoho stolu. Nebude umožněno odebírání příborů 

z hromadných zásobníků a využívání samoobslužných bufetů.  

 

Činnost školní družiny 

Provoz bude organizován běžným způsobem za dodržení pravidel zvýšené hygieny. Skupiny 

zájmového vzdělávání budou tvořeny žáky více tříd, ale nebudou se v průběhu školního roku 

měnit. 

 

Věříme, že všichni společně prožijeme klidný a pohodový školní rok 2021 – 2022. 

 

26. 8. 2021        vedení školy 

 

 

 


