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INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY, ŠKOLNÍ JÍDELNY A ŠKOLNÍ DRUŽINY 
OD 1. ZÁŘÍ 2021 

 
Jsme základní školou zřizovanou městem Kolín a jsme povinni dodržovat příslušná usnesení vlády ČR, 
nařízení a opatření MŠMT a MZ ČR, případně další pokyny v souvislosti s předcházením onemocnění 
Covid-19. 
 
Zahájení školního roku 
1.9.2021   1. ročník v 9:00, 2.-9. ročník v 8:00 (výuka končí nejpozději v 9hodin), 
žádáme rodiče prvňáčků, aby vzhledem k protiepidemickým opatřením, omezili počet dalších 
rodinných příslušníků na minimum. 
2. a 3. 9.2021 probíhá výuka 2.-5. ročníku od 8:00 do 11:40, výuka 6.-9.ročníku od 8:00 do 12:35 
 
Provoz školní družiny: 
Ranní družina je zpřístupněna žákům 1.-3. ročníků, a to na obou budovách od 6:30. 
Odpolední družina končí v 15:30. 
Podrobné informace k provozu předají první den vychovatelky školní družiny. 
 
Provoz školí jídelny: 
Všem dětem i zaměstnancům byly přihlášeny obědy od 2.9.2021 
Ve školní jídelně platí všechna opatření popsaná níže. Žáci i zaměstnanci mají povinnost v prostorách 
jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy. Žáci vstupují zadním vchodem, dle časového 
rozpisu a pokynů pedagoga. 

Hygienická a protiepidemická opatření 

• Je povinné při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to 

takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném 

mimořádném opatření MZd; respirátor (např. FFP2, KN 95), zdravotnická rouška nebo obdobný 

prostředek (minimálně norma ČSN EN 14683+AC) 

Prosíme rodiče, aby v případě potvrzení výskytu onemocnění COVID-19 u dítěte o tomto 

informovali školu. Škola následně kontaktu krajskou hygienickou stanici. 

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

 

Harmonogram testování 

1.září 2.–9. ročník, 2. září 1. ročník, 6. září 1.–9. ročník, 9. září 1.–9. ročník 

 

• testování bude probíhat dle již nastavených parametrů z minulého školní roku tzv. samoodběrem 

• u žáků 1.–3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence zákonného zástupce 

Důležité odkazy o testování: https://testovani.edu.cz/pro-rodice 

Další možná varianta testování: 

• pokud si žák přinese vlastní AG test např. ze slin (schválený MZČR) a otestuje se ve škole, 

budeme akceptovat i tento výsledek. 

 

 

https://testovani.edu.cz/pro-rodice


 

 

Základní  škola  Kol ín  I I . ,  Kmochova 943   
Kmochova 943, 280 02 Kolín II. 

 
Testování NEPODSTUPUJÍ žáci, kteří doloží příslušný dokument: 

• o ukončeném očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) 

• o prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19) 

• o negativním výsledku testu provedeného v odběrovém místě (Ag test ne starší 72 hodin, PCR ne starší 

7 dnů, online Ag test ne starší 24 hodin) 

Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nezbytné jej otestovat v první 

den jeho přítomnosti. Žák nepůjde přímo do třídy, ale nahlásí se v kanceláři školy, kde bude 

otestován. Další testování podstoupí dle rozvrhu testování s ostatními. 

 

Pokud žák odmítne testování může se prezenční výuky, činnosti v ŠD nebo kroužku a provozu ve ŠJ 

účastnit, a to za těchto podmínek: 

• povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. ve třídě při výuce a 

ve společných prostorách školy 

• v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob 

minimálně 1,5 metru 

• při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici nebo u stolu 

• převléká se s odstupem od ostatních osob 

• nesmí cvičit ve vnitřních prostorech 

• nesmí zpívat 

Pokud odmítne tyto podmínky dodržovat, není mu umožněn přístup do školy. 

 
V Kolíně dne   31.8. 2021 
 
Mgr. Jiří Němeček 
ředitel 


