
Vážení rodiče, 
 
zdravíme Vás všechny na konci prázdnin a posíláme informace k zahájení nového školního roku 
2021/2022. Celý pedagogický a nepedagogický tým v tomto týdnu chystá školu na nový školní rok, 
který doufejme bude lepší a klidnější než ten loňský. Přesto se některým opatřením proti COVID – 19 
neubráníme a začátek školního roku se bude řídit doporučením a nařízením MŠMT a Ministerstva 
zdravotnictví ze dne 17.8.2021. Přidáváme rovněž pár dalších organizačních opatření. Všichni kolegyně 
a kolegové se již na děti těší a budou dělat vše pro to, aby školní rok byl pro děti co nejzajímavější a 
nejpřínosnější.  
 
Screeningové testování, roušky  
Na líbeznické škole bude na začátku září probíhat screeningové testování všech žáků. Termíny testování 
jsou stanoveny na 1. září, dále 6. září a 9. září 2021. Testování proběhne antigenními testy, stejným 
způsobem, jakým se na škole testovali v loňském roce. Žáci jsou na typ testů již naučení a v loňském 
roce veškeré testování probíhalo bez problémů. Ve všech případech umožníme asistenci při provádění 
testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena 
zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). Pro zákonného zástupce či jinou asistující 
osobu platí výjimka z doporučeného omezení vstupu třetích osob do školy (resp. jedná se o důvod k 
umožnění vstupu do školy). 
Testování se nebude týkat žáků v následujících případech: 

• očkovaní žáci - platí pouze pro žáky 12+ a žák musí být 14 dní pro druhé dávce 

• žáci, kteří prodělali COVID – 19 a jsou ve lhůtě 180 dní od pozitivního nálezu 

• žáci, kteří si přinesou vlastní PCR nebo antigenní test provedený na odběrném místě 
• PCR - 7 dní starý 

• Antigenní test – 3 dny starý  
 

 
Škola opět nabídne možnost zakoupení antigenního testu ze slin v recepcích jednotlivých budov za 50 
Kč/test.  
Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za 
podmínek nastavených mimořádným opatřením MZd (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu 
pobytu ve škole a školském zařízení apod., neúčast při zpěvu a tělesné výchově ve vnitřních prostorách, 
apod.). Dodržování tohoto opatření budou sledovat třídní učitelé i vyučující jednotlivých předmětů. O 
tom, že žák nepostoupí screeningové testování, musí zákonný zástupce žáka informovat třídního 
učitele písemně, prostřednictvím systému Bakaláři. Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání 
screeningového testování. 
Žáci jsou povinni nosit ve společných prostorách školy ochranný prostředek dýchacích cest. V?případě, 
kdy jsou usazeni, ochranný prostředek mít nemusí. Zákonní zástupci jsou povinni mít ochranný 
prostředek dýchacích cest po celou dobu pobytu ve školních prostorách. 
V případě pozitivního výsledku AG testu bude žák izolován od ostatních osob do izolační místnosti a 
bude kontaktován zákonný zástupce, aby si neprodleně žáka vyzvedl. Škola vystaví potvrzení o 
pozitivním testu zákonnému zástupci a ten je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým 
způsobem informovat o této skutečnosti praktického lékaře pro děti a dorost a ten je povinen 
rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT – PCR a vyplnit elektronickou žádanku 
k tomuto vyšetření. Žák se může vrátit k prezenční výuce po předložení negativního konfirmačního 
testu RT – PCR nebo po skončení povinné izolace. Potvrzení o ukončení izolace vydává praktický lékař 
pro děti a dorost. 
V případě pozitivního konfirmačního testu RT – PCR žáka je zákonný zástupce povinen toto neprodleně 
nahlásit řediteli školy a ten bude informovat Krajskou hygienickou stanici. KHS bude vyžadovat jména 
a kontakty na osoby, které se s pozitivně testovanou osobou setkali v posledních 2 dnech.  
Ve škole budou samozřejmě dodržována další hygienická opatření dle platných doporučení.  



První školní týden a týden  
Zahájení školního roku proběhne 1. září 2021, v tento den je vyučování pouze jednu hodinu a končí 
8:45.  
2. 9. mají žáci čtvrtých a pátých tříd 4 vyučovací hodiny, druhý stupeň 5 vyučovacích hodin, 3. 9. je 
režim stejný, jako 2.9. a od 6. 9. probíhá vyučování dle rozvrhu hodin, který do zahájení školního roku 
umístíme do Bakalářů.  
Přehled umístění učeben posíláme v příloze této zprávy.  
Veškeré další potřebné informace obdrží žáci od třídních učitelů během prvních školních dnů. 
 
Organizace školního roku  
Na webových stránkách školy v sekci Organizace školního roku http://zslibeznice.cz/organizace-
skolniho-roku jsou uvedeny aktuální důležité termíny následujícího školního roku, termíny prázdnin, 
třídních schůzek, pedagogických rad i ředitelského volna, které je v tomto pololetí vypsáno na 27. 9. 
2021.  
 
Nový školní řád 

Od 1. září 2021 bude v platnosti nový školní řád. Jakmile ho schválí pedagogická rada konaná dne 31. 
8. 2021 pošleme vám ho rovněž v samostatné zprávě přes systém Bakaláři.  
Věříme, že Vám výše uvedené informace pomohou na začátku školního roku a těšíme se na 
konstruktivní spolupráci. 
 
S pozdravem za líbeznickou školu 

František Grunt 

Pavla Zarembová 
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