
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace 
Opletalova 699, 407 22 Benešov nad Ploučnicí 

 
Informace k zahájení nového školního roku 

2021/2022 děti a žáci ZŠ + děti MŠ  
 

Vážení rodiče, milí žáci, 

dovolte mi, abych Vás všechny přivítal na začátku nového školního roku 2021/2022. Rád bych Vám představil 

aktuální informace k provozu školy od 1. 9. 2021. 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

 děti bez roušek 

 žádné testování 

 v případě projevů infekčního onemocnění nesmí dítě docházet do MŠ 

 rodiče při vstupu do MŠ musí mít nasazen respirátor 

ŽÁCI 1. ROČNÍKŮ A PŘÍPRAVNÉHO ROČNÍKU 

 žáci se s rodiči sejdou v 7.55 h před budovou školy (budova Bílá – Komenského 274), kde si je vyzvednou 

třídní učitelky a společně s rodiči přejdou do kmenových tříd – zde proběhne slavnostní zahájení 

 doprovod žáka (max. 2 osoby) 

 při vstupu do budovy školy je nutné mít nasazené respirátory (dospělé osoby) a chirurgické roušky (žáci) 

 po usazení do lavic si prvňáčci budou moc roušky sundat 

 první povinné antigenní testování prvňáčků proběhne až 2. 9. 2021 

ŽÁCI 2. – 9. ROČNÍKŮ 

 zahájení nového školního roku 1. 9. 2021 v kmenových třídách (TU si žáky vyzvednou před budovou školy) 

 dle nařízení MŠMT musí žáci na začátku vyučování absolvovat první antigenní testování (opět se jedná 

o samoodběrné antigenní testování na stejném principu, jako žáci absolvovali v loňském školním roce) 

 v případě, že žák doloží TU certifikát o očkování a má 14 dní po skončené vakcinaci, nebude se muset 

testovat 

 před testováním je nutné mít nasazenou chirurgickou roušku 

 prosíme o zajištění min. 2 – 3 ks chirurgických roušek a igelitového sáčku na použité či znehodnocení roušky 

ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB PRO ŽÁKY 2. – 5. ROČNÍKŮ 

 ŠD pro žáky 2. – 5. tříd v provozu již od 1. 9. 2021 od 6.00 do 16.00 h – přihlášky k vyzvednutí v ŠD 

 ŠK bude pro dojíždějící žáky od 5. tříd v provozu již od 1. 9. 2021 od 6.00 do 7.45 h - přihlášky k vyzvednutí 

v ŠK 

SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ 

 testování bude probíhat v těchto dnech: středa 1. 9. (2. - 9. ročníky)/čtvrtek 2. 9. (1. ročníky + přípravný 

ročník), pondělí 6. 9. a čtvrtek 9. 9. 2021 



 po vyhodnocení iniciálního testování může být povinnost testování mimořádným opatřením MZ dále 

prodloužena na další období 

 testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů 

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

pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného 

v odběrovém místě 

 testovaní žáci či žáci, na které se vztahuje výjimka z testování, nosí chirurgickou roušku jen na chodbách 

a ve vnitřních společných prostorech, ve výuce mít nasazenou roušku NEMUSÍ, účastní se TV i v tělocvičně 

a v HV mohou zpívat 

ŽÁCI, KTEŘÍ NEABSOLVUJÍ POVINNÉ ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ Z ROZHODNUTÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE  

 zákonný zástupce, který nechce, aby jeho dítě absolvovalo povinné antigenní testování, musí tuto skutečnost 

uvést písemně s podpisem zákonného zástupce žáka. Písemné a Vámi podepsané vyjádření předá žák dne 

1. 9. 2021 třídnímu učiteli, bez tohoto písemného vyjádření bude postupováno jako u ostatních žáků, kteří 

absolvují antigenní testování 

 pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale 

za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích 

cest po celou dobu pobytu ve škole, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převléká se s odstupem 

od ostatních, nesmí zpívat, při svačině musí sedět v lavici a musí dodržovat rozestup od ostatních min. 1,5 m 

apod.) 

 od 1. 9. 2021 se po celou dobu pobytu ve škole (včetně ŠD, ŠK) vzdělává pouze s ochranným prostředkem 

dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) 

naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti 

alespoň 94% dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný 

prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 

14683+AC, které brání šíření kapének 

 

Níže přikládám Manuál MŠMT. Vaše veškeré dotazy a připomínky rád zodpovím na tel. 412 586 366 nebo mail: 

infozsbpl@zsbnpl.cz. 

MŠMT_Manuál k provozu škol a testování 

Informace k testování dle MŠMT 

https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/ 

 

Děkuji Vám za zodpovědný přístup a spolupráci. Velice si cením Vaší podpory a pochopení a jsem velice hrdý na naše 

děti a žáky, jejich rodiče, všechny zaměstnance školy, protože se všichni maximálně snažíme zajistit bezpečné, 

motivující a tvořivé školní prostředí. 

 

Mgr. Jakub Zelený, ředitel školy 
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