
Informace k výuce od 12.4.2021 

lichý   12.4.-16.4. 

     

1.A  zadní vchod, šatna u třídy 

1.C  u tělocvičny, šatna v šatně; 7:40 

3.A  kámen - šatna, 7:55 

3.B  u vchodu - šatna 7:40 

4.A  pod okny pí Hamerníkové - 7:45  - šatna na chodbě 

4.C  přední vchod - šatna v šatně; 7:50 

4.B   u stromu - šatna na chodbě; 7:50 - šatna na chodbě 

      

sudý   19.4.-23.4. 

     

1.B  zadní vchod, šatna u třídy; 7:40 

2.A  u tělocvičny, šatna v šatně; 7:40 

2.B  přední vchod - šatna v šatně; 7:50 

4.D  u vchodu - šatna; 7:40 

5.A  kámen; 7:45 - šatna na chodbě 

5.B  u vrátek zadní vchod; šatna v 1.p.-HV, 7:50 

5.C   u stromu; 7:50 šatna 

 

Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování v případě výuky ve třídě a  
při konzultacích ve skupině o velikosti max 6 žáků. Individuálních konzultací či individuální prezenční 
výuky se testování netýká. 

Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní 
přítomnost na vzdělávání. 

K testování se může dostavit žák školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového 
onemocnění. Pokud má žák patrné příznaky onemocnění při příchodu do školy či v průběhu výuky, 
budeme informovat zákonného zástupce o nutnosti bezodkladného vyzvednutí. Proto prosíme  
o aktuálnost telefonních čísel a nezbytnost být k dispozici na telefonu. 

Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického 
onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze  
v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. 

Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního 
konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává 
poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství 
pro děti a dorost. 

Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci 
evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci se budeme snažit zajistit žákovi přiměřenou 
formu studijní podpory v distančním způsobu.   

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického 
personálu. 
V případě testování žáků 1.- 3. ročníku je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou 
(zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a 
zároveň s touto asistencí souhlasit).  

V individuálních případech, kdy testovaný žák není schopen provést test sám (např. z důvodů fyzických 
či jiných indispozic), je také možná asistence třetí osoby, což zajistí škola.  



Samotný test probíhá tak, že testovaný vsune tyčinku cca 2 cm do nosní dírky a krouživým pohybem 
celkem 5× obkrouží stěnu nosní dírky (postupně u obou nosních dírek stejnou tyčinkou). Jedná se tedy 
o neinvazivní proces, kdy nedochází k zásahu do tělesné integrity osoby (§ 93 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). 

Žáci budou poučeni o samotestování vyučujícími, zhlédnou video, které je možno opakovaně 
prohlédnout i v domácím prostředí: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole 

 

Testování se neprovádí u žáků 

 kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-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. 

 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. Tuto 
skutečnost musí osoba prokazatelně doložit 2. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování 
dle harmonogramu školy 

 kteří mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti 
onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového 
schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, 
nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC 
uplynulo nejméně 14 dní. 

 

Testování žáků bude probíhat pravidelně 2 x týdně – v pondělí a ve středu. 
Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den 
jeho přítomnosti. 
 
Prezenční skupinové konzultace (max 6 žáků) probíhají po domluvě pouze ve dnech středa a čtvrtek. 
 
Prezenční individuální konzultace probíhají každý všední den od pondělí do pátku dle předchozí 
domluvy. Žáci se při individuálních konzultacích 1 na 1 netestují. Je dodržen maximálně možný odstup. 
 

Hygiena ve škole 

V ZŠ jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci jsou povinni nosit 
alespoň chirurgickou roušku. Prosím, aby měli žáci alespoň 2 roušky na výměnu.  

Zajistěte dětem jednorázové kapesníky.  

U vstupu do budovy školy, v každé učebně /oddělení ŠD, jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou 
v nádobách s dávkovačem. Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně, průběžně 
větráme učebny i šatních prostory. Je zajištěno vyprazdňování odpadkových košů několikrát denně. 

Výuka 

První týden prezenční výuky bude zaměřen na adaptaci žáků ve škole a v kolektivu. Prevenci zaměříme 
na předcházení nežádoucímu a rizikovému chování, posílení kamarádských vztahů, budování vztahů  
v kolektivu (pravidla chování), podporu vzájemné tolerance, respektu a pochopení, na zdravý životní 
styl (důležitost pravidelného režimu, denní rituály, odpočinek, volnočasové aktivity, bezpečné 
využívání ICT). 

V prezenční výuce platí plný rozvrh hodin (i s odpolední výukou).  

Budeme preferovat pobyt venku, proto prosím dejte dětem vhodné (dle počasí i teplejší) oblečení.  

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole


V prvním prezenčním týdnu nebude žákům zadávána domácí příprava a odpolední výuka odpadá. 

Zpěv a sportovní činnosti jako součást vzdělávání v tuto chvíli nejsou povoleny. 

Bude zachována homogenita tříd a skupin školní družiny jedné neměnné třídy prezenční výuky  
s výjimkou skupinových konzultací.  

Pokud potřebujete individuální konzultaci s vedením školy, učiteli, s psychologem, výchovným 
poradcem nebo metodikem prevence, kontaktujte je prostřednictvím mailu na webu školy. 

 

Školní družina 

Péče o žáky navštěvující ŠD je zajištěna pro prezenčně docházející od 6:30-16:30 v budově té školy, kde 
se žák vyučuje.  

V ŠD se zaměříme na podporu osobnostního a sociálního rozvoje dětí; týmovou spolupráci a 
komunikaci; pohybové aktivity a pobyt venku a na kreativní aktivity. 

Ve spolupráci se školou se budeme snažit o propojování zájmového – neformálního a formálního 
vzdělávání, podle možností, potřeb a domluvy pomáhat s doučováním, podporou vzdělávání. 

Školní jídelna 

Obědy mohou odebírat všichni žáci. Ti, kdo jsou na prezenční výuce přítomni ve škole, docházejí  
do školní jídelny se ŠD nebo samostatně. Ti, kteří mají distanční výuku, odebírají obědy do přinesených 
nádob. 

Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným 
opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině nebo školním klubu, a to  
v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka. 
Pro děti IZS je školní družinou/školním klubem zajištěn dopolední a odpolední program v neměnné 
skupině pro nejvýše 30 dětí. V rámci programu se děti IZS zapojují do distanční výuky své třídy, 
vypracovávají úkoly a připravují se na výuku. Ve školní družině/školním klubu jsou vytvořeny podmínky 
také pro odpočinkové činnosti, volnou hru a pohybové aktivity venku. 
Děti IZS mají nárok na zajištění školního stravování za stejných podmínek, jako při prezenční výuce. 
oNa děti IZS účastnících se programu školní družiny/školního klubu se vztahuje povinnost testování 
obdobně jako je tomu v týdnu prezenční výuky. 
Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese: 
o zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, 
o pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní 
družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, 
nebo 
o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 
o zaměstnanci bezpečnostních sborů, 
o příslušníci ozbrojených sil, 
o zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 
o zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona  
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
o zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 
o zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 
o zaměstnanci Finanční správy České republiky. 
Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.  
Pokud rodiče naší školy takovouto službu potřebují, prosím, aby kontaktovali ředitelku školy. 
 

 

 


