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Informace k provozu školy od 12. dubna 2021 

Od 12. dubna 2021se pro všechny naše žáky obnovuje povinná prezenční výuka. Rotační 
výuka se nás netýká. 

Prezenční výuka bude probíhat opět v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se 
neslučují, ani jinak neprolínají). Aby při příchodu žáků do školy nedocházelo ke kontaktu 
mezi žáky z různých tříd, je upraven vstup žáků do budovy takto: 

- hlavní vchod, žákovská šatna

žáci 1. ročníku - 7:30 hod 

žáci 2. ročníku - 7:40 hod 

žáci 3. ročníku – 7:50 hod 

- boční vchod, šatna u tělocvičny

žáci 4. ročníku – 7:35 hod 

žáci 5. ročníku – 7:45 hod 

Tento časový rozpis se týká žáků, kteří nevyužívají ranní družinu. Žáci, kteří chodí do ranní 
družiny, přicházejí určeným vchodem do správné šatny dle své třídy v době od 6:30 hod 
do 7:25 hod. Bohužel, z organizačních a personálních důvodů nejsme při zachování 
homogenity skupin schopni zajistit družinu pro žáky 3. – 5. ročníku. Běžný provoz školní 
družiny bude zajištěn tedy pouze pro žáky 1. a 2. ročníku. Rozdělení žáků: 

- žáci 1. ročníku - ŠD II

- žáci 2. ročníku - ŠD I

Přísná hygienická pravidla a nařízení se týkají rovněž provozu školní jídelny. Žáci 
jednotlivých tříd budou obědvat odděleně. 

Škola se řídí hygienickými opatřeními stanovenými manuálem vydaným MŠMT a MZ. 
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví  (ZDE) stanovuje žákům povinnost nosit po 
dobu prezenční výuky alespoň zdravotnické roušky. 

Testování žáků na Covid-19 

• Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a
školských zařízeních  (ZDE) ukládá školám a školským zařízením povinnost testovat žáky
2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů pak 1x týdně.

• Žáci se budou testovat samostatně pod dohledem pedagoga ve třídě předvyučováním,
případně po příchodu do ranní družiny. Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek.
V nutných případech bude umožněnvstup zákonného zástupce do určeného odběrného
prostoru za účelem asistence při provádění testu.

• V případě pozitivního výsledku testu bude žák izolován v určeném prostoru. Zde vyčká pod
dohledem na vyzvednutí zákonným zástupcem. Pokud se pozitivní test objeví ve skupině
testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-ochrana-d%C3%BDchac%C3%ADch-cest-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-12.4.2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-ochrana-d%C3%BDchac%C3%ADch-cest-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-12.4.2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-testov%C3%A1n%C3%AD-%C5%BE%C3%A1k%C5%AF-ve-%C5%A1kol%C3%A1ch.pdf
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izolace a opuštění výuky na všechny žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v 
rámci vyučování v některý z předchozích 2 dnů před provedením testu (viz přehled návazných  
postupů antigenního testování ve školách). Žádáme proto zákonné zástupce, aby v pondělky 
a čtvrtky preventivně počítali s vyzvednutím svých dětí ze školy v ranních hodinách. 

• Více informací o testování najdete na   pro rodiče | testování.edu.cz a také můžete zhlédnout
instruktážní videoo průběhu testování Singleclean testy (tyto testy nám byly přiděleny).

• Testování se neprovádížákům, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19
izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního
RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tato skutečnost musí být prokazatelně doložena, jinak
se žák účastní testování dle harmonogramu školy.

V případě dotazů a nejasností mě kontaktujte. 

Mgr. Ludmila Sládečková, ředitelka školy 

https://testovani.edu.cz/pro-rodice
https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4%22%20%5Ct%20%22_blank

