
Organizace výuky od 12. 4. 

Docházku do školy zahájí 12. 4. žáci 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A . 

Distanční vzdělávání všechny ostatní třídy. V následujícím týdnu dojde k výměně tříd. 

Testování bude probíhat ve vnějších prostorech školy u různých vchodů v následujících dnech a 
časech 

 
 

 
 
 
Pokud mezi posledním testováním a návštěvou školy uplynou více jak 2 dny, bude žák testován 
mimořádně. Tento žák nevstupuje do budovy školy bez vědomí pracovníka, který bude určen, aby 
s ním testování absolvoval. Proto je třeba při příchodu do vestibulu školy zazvonit na kancelář a 
požádat o test. 

 
Průběh testování 

Žák obdrží testovací sadu, provede sám odběr podle pokynů a předloží ke kontrole odečet. Při 
testování mu může být nápomocen zákonný zástupce. Použitý test vyhodí do označeného 
odpadkového koše. Čeká na pokyn pro vstup do budovy. 

Pozitivní test v pondělí znamená, že žák odchází domů a zákonní zástupci kontaktují lékaře. 

Pozitivní test ve středu, resp. čtvrtek znamená, že všichni žáci třídy odchází domů a zákonní zástupci 
kontaktují lékaře. 

Pokud se zákonný zástupce rozhodne, že si nepřeje své dítě testovat, není možné žáka zařadit do 
prezenční výuky, zákonný zástupce omluví absenci svého dítěte a dítě je vzděláváno v tomto týdnu 
distančně asynchronně. 

Kdo se nemusí testovat 

Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru 
SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-
2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky 
onemocnění COVID-19. 
Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly 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. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní 
testování dle harmonogramu školy. 
 
Škola obdržela testovací sady, jejichž použití je na následujícím odkaze 

https://www.azmedicashop.cz/samotestovaci-sada-antigennich-rychlotestu-lepu-sars-cov-2-antigen-
rapid-test-kit-25-ks/ 

Informace k výuce 

Prezenční výuka probíhá podle rozvrhu. Distanční výuka on-line může být částečně upravena 
v souvislosti s potřebou pokrýt personálně prezenční výuku.  

Žáci jsou povinni v používat roušky – chirurgické nebo respirátor.  

 7,40 8,00 
pondělí 1., 2., 3. třída 4., 5. třída 
středa 4., 5. třída  
čtvrtek 1., 2., 3. třída  
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Všichni, kdo budou doprovázet děti do školy musí používat respirátor tak, jak je uvedeno 
v mimořádném opatření MZ: 

Cit.: Všem osobám se s účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření 
zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků 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, a to:  

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),  

b) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce,  

c) na všech ostatních veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce, kde dochází na 
stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, 
nejedná-li se výlučně o členy domácnosti. 

Kdy dítě do školy nedávat 

Pokud vaše dítě vykazuje známky nebo uvádí, že pociťuje některý z následujících příznaků: 

• zvýšenou tělesnou teplotu 
• suchý kašel 
• dušnost 
• zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem) 
• ztrátu chuti a čichu 
• bolest v krku 
• bolest svalů a kloubů 
• rýmu / ucpaný nos 
• bolest hlavy 

pak ho raději do školy nedávejte, protože bychom ho museli izolovat a vyčkat do vašeho příchodu, 
abyste si dítě vyvedli. 

Ošetřovné 

https://www.mpsv.cz/osetrovne 

Více informací: 

https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021 

 

Vážení rodiče, děkujeme za pochopení a spolupráci při aplikaci všech požadavků, které jsou na nás 
kladeny v souvislosti se zahájením prezenční výuky. Organizačně jsme nuceni zavést velké množství 
nestandardních kroků a doufáme, že se nám podařilo zajistit požadavky kladené na nás ministerstvy 
školství a zdravotnictví a také umožnit dětem vzdělávání ve skutečné třídě, které neohrozí jejich 
zdraví. 
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