INFORMACE MŠMT K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
OD 3. KVĚTNA 2021
V základních školách od 3. 5. 2021 se v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a
Praze umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v
lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd.
O detailech v podmínkách školní docházky informují rodiče a žáky třídní učitelé
mailovou zprávou.
Ostatní podmínky provozu škol a školských zařízení:






ve Středočeském, Pardubickém, Libereckém kraji a v Praze jsou ve všech školách a
školských zařízeních od 3. 5. 2021 nově povoleny sportovní činnosti konané venku
(ve vnějších prostorech),
v mimořádném opatření k ochraně dýchacích cest je uvedena výjimka z nošení
ochrany (tedy bez roušky nebo respirátoru) pro vzdělávací aktivity ve školách, jejichž
charakter neumožňuje jejich nošení (vč. tělocviku),
i při sportovních činnostech ve škole je nutné zachovat homogenitu tříd

Novely mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí, žáků a
studentů ve školách:








preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát
týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den
osobní přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole v daném týdnu. Preventivní test se
provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student
přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu
pro žáky 2. stupně základní školy - tedy žáky, kteří doposud neprošli testováním s
frekvencí dvakrát týdně, platí, že jsou testováni dvakrát týdně. Důvodem je, že tito
žáci se nyní vrací k prezenční výuce a dosud nebyli testováni.
Dále informujeme, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy
nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu
žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství)
nebo pro účely amatérského sportu apod.
Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl
ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

