
Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková 

organizace 

 

 

Milí žáci, vážení rodiče, 

nový školní rok bude zahájen ve středu 1. září 2021. 

Žáci I. st. a II. stupně kromě 1. tříd - v  kmenových třídách. 

Slavnostní přivítání nových prvňáčků se uskuteční společně za příznivého počasí ve 

venkovním areálu školy. V případě nepříznivého počasí žáci zůstanou v kmenových třídách.  

  

Základní organizační pokyny: 

Naše škola se řídí při organizaci vyučování dle pokynů nadřízených orgánů - Manuál MŠMT, 

mimořádném opatření MZ a Krajské hygienické stanice Zlín. 

1) platí zákaz vstupu osobám s příznaky infekčního onemocnění 

2) testování žáků proběhne dodanými antigenními testy ve dnech 1., 6. a 9. září (v 1. ročníku 

ve dnech 2., 6. a 9. září). 

V případě žádosti rodiče o přítomnost při testování svého dítěte bude vyhověno / 1 zákonný 

zástupce/ - od 7.30 hodin tělocvična, boční branka – vchod k pavilonu tělocvičny. 

 

 Testování nepodstupují 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 žák, který doloží negativní 

výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Tito žáci uvedené skutečnosti škole písemně 

doloží před prvním testováním. 

 

3) Platí povinnost ochrany dýchacích při vstupu do budovy (respirátor, rouška) a ve všech 

společných prostorách. 

Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve 

společných prostorách zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích 

cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZ. Z povinnosti nosit ochranu 

dýchacích cest jsou plošně vyjmuty 

 Osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou 

nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální 

duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu, 

 Osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný 

prostředek dýchacích cest a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským 

potvrzením. Tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek 

dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, 

vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba 

nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest. 



Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným 

mimořádným opatřením (typicky např. při konzumaci potravin a nápojů). 

Manuál ke stažení ZDE. 

  

Děkuji všem za pochopení a vstřícnost, věřím, že společnými silami vše bez problémů 

zvládneme. 

  

Mgr. Daniela Miklová, ředitelka školy 

 

26.8.2021 

http://www.zsvyhlidka.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf

