
Informace k znovuotevření školy od 12. 4. 2021 

 

Vážení rodiče, přinášíme Vám informace ohledně testování a rotační výuky Vašich dětí, která 

bude zahájena v pondělí 12. 4. 2021.  

Antigenní testování žáků: 

 Bude probíhat 2x týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek na začátku první vyučovací hodiny. 

 Žáci naší školy budou testování testy Singclean, které jsme obdrželi z MŠMT. 

 Žáci, jejichž zákonní zástupci se testu nebudou účastnit, si provedou antigenní test vždy 

na počátku první vyučovací hodiny pod dohledem vyučujícího, který ve třídě aktuálně 

vyučuje (zpravidla třídní učitel). V případě většího množství žáků proběhne testování 

ve dvou sousedních třídách pod dohledem určených pracovníků. 

 Žáci, jejich zákonní zástupci chtějí být antigennímu testování osobně přítomni, se ihned 

po příchodu do školy odeberou do místností školou k tomu určených (učebna 

anglického jazyka a tělocvična v opačném křídle budovy). Zde jim bude pověřenou 

osobou předán antigenní test. Po jeho provedení a vyhodnocení v případě negativního 

výsledku se žák přemístí do své kmenové třídy, v opačném případě obdrží „Potvrzení o 

pozitivním výsledku Ag testu“ pro praktického lékaře a odchází se svým zákonným 

zástupcem domů. Doporučujeme se předem seznámit s postupy souvisejícími 

s testováním (viz instruktážní video na konci dokumentu „Informace k provozu škol a 

školských zařízení“). 

 Testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 

izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva 

zdravotnictví a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu 

s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost je třeba prokazatelně doložit například 

potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou nebo zprávou z laboratoře v listinné nebo 

v elektronické podobě. Oficiální formulář neexistuje. 

 Testování se dále neprovádí u žáků, kteří doloží potvrzení o negativním negativní 

výsledek RT PCR testu nebo negativního výsledku POC antigenního testu provedený na 

odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin, a pokud tyto osoby nemají příznaky 

onemocnění. 

 Veškerá pravidla a postupy v případě zjištění pozitivního testu naleznete ve 

schématech dodaných Ministerstvem zdravotnictví a MŠMT uvedených níže a 

v dokumentu „Manuál Covid-19 (testování ve školách – duben 2021). 

 

Průběh výuky během týdne: 

 Výuka probíhá rotačním způsobem dle včera uvedeného schématu: 

 První a každý další lichý týden od zahájení rotační výuky bude výuka probíhat 

ve třídách 1. B; 2. B; 3. B; IV. ročník a 5. B 

 Druhý a každý další sudý týden od zahájení rotační výuky bude výuka probíhat 

ve třídách 1. A; 2. A; 3. A a 5. A. 

 Rozložení tříd do jednotlivých týdnů jsme stanovili na základě organizačních 

potřeb a možností školy (např. zabezpečení výuky ve třídách, kde třídní učitelé 

mají rovněž děti na prvním stupni ZŠ či předškoláky, zabezpečení skupin ve 

školní družině v návaznosti na počet vychovatelů atd.). 



 Výuka probíhá dle řádného rozvrhu se všemi předměty: 

 Výuka tělesné výchovy bude v případě příznivého počasí spočívat v podobě 

pobytu venku (procházky po okolí). 

 Výuka hudební výchovy bude probíhat bez zpěvu. 

 Škola zajistí v průběhu pobytu dětí ve škole homogenitu jednotlivých tříd 

následujícím způsobem: 

 Žáci zůstávají i během přestávek ve svých kmenových třídách, na WC v daném 

patře odcházejí v rámci koordinace dohledu. 

 Svačinky jsou žákům do tříd přineseny určenými zaměstnanci školy vždy před 

koncem první vyučovací hodiny. 

 Na oběd chodí žáci dané třídy dle předem připraveného časového 

harmonogramu tak, aby nedocházelo k jejich promíchání s žáky jiných tříd. 

 Každé třídě je přidělen jeden vychovatel školní družiny. 

 Žáci se na veřejných místech (chodba, šatna) pohybují jen v nezbytně nutnou 

dobu pod koordinací dohledu a třídních učitelů. 

 V případě možnosti budeme s žáky trávit část výuky mimo budovu školy 

(možno i o přestávkách pod dohledem třídního učitele). 

 Nadále platí Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest, 

kdy je na základních školách pro všechny pracovníky stanovena povinnost používat 

respirátor splňující příslušnou normu. Pro žáky je stanovena povinnost nosit 

respirátor nebo aspoň zdravotnickou chirurgickou roušku (v případě používání 

zdravotnických roušek doporučujeme jich mít pro celodenní pobyt ve škole více). 

 
Pravidla pro stravování ve školní jídelně: 

 Žáci vyučující se prezenčně chodí na obědy dle připraveného časového 

harmonogramu. 

 Žák, který se prezenční výuky z rozhodnutí zákonného zástupce neúčastní a jen 

zákonným zástupcem omluven, nemá na odebrání obědu v tomto týdnu nárok. 

 Žáci, kteří se vzdělávají distančně, mají i nadále nárok na odebrání obědu ze školní 

jídelny následujícím způsobem: 

 Vyzvednutím oběda do jídlonosiče v době od 12:30 do 13:15 hodin. 

 Oběd vydají zaměstnankyně školní jídelny po zazvonění u vchodových dveří do 

nové přístavby (školní družina, školní jídelna). Vstup třetích osob není dovolen. 

Rozdělení oddělení ve školní družině: 

Oddělení Vychovatel Třída (první týden) Třída (druhý týden) 

1. L. Štěrbíková 1. B 1. A 

2. A. Popelková 2. B 2. A 

3. M. Budiš 3. B 3. A 

4. F. Mokrý IV. 5. A 



Výuka v ZUŠ: 

 Veškeré informace ohledně možnostech a způsobu výuky Vám podá vedení ZUŠ nebo 

jejich učitelé na základě pověření vedení ZUŠ. 

Seznam vyvěšených dokumentů na internetových stránkách školy: 

 Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách. 

 Manuál Covid 19 – testování ve školách (duben 2021). 

 Mimořádné opatření (Ministerstvo zdravotnictví – Č. j.: MZDR 14592/2021-

3/MIN/KAN. 

 Informace k provozu škol a školských zařízení od 12. dubna 2021 do odvolání (zde 

najdete na konci dokumentu rovněž instruktážní videa k testování). 

 


