
Vážení rodiče, 

 

12. 4. začíná rotační prezenční výuka pro žáky 1. stupně. 

Žáci 2. stupně pokračují v distanční výuce. Mají i nadále možnost domluvit si individuální 

konzultaci s konkrétním učitelem.  

Od 12. 4. mohou učitelé pozvat žáky 2. stupně do maximálního počtu 6 dětí z jedné třídy ke 

konzultacím ve škole. 

 

Obědy ve školní jídelně:  

 žáci v prezenční výuce - obědy nutno objednat 

 žáci v distanční výuce - obědy nutno objednat, výdej obědů do vlastních nádob od 

13:15 – 14:00 hod. 

 Ve školní jídelně se skupiny nemísí, jednotlivé třídy chodí na oběd v určených časech.  

Proto prosíme, respektuje možné změny v odchodu žáka po obědě ze školy. 

 

Školní družina bude fungovat po jednotlivých třídách ve stejných učebnách. Skupiny se 

nebudou mísit. Ranní družina není otevřena.  

 

Základní hygienická pravidla: 

 Žáci musí mít ochranu úst a nosu – chirurgická rouška, nanorouška, respirátor (ne 

látkové roušky, štíty). 

 U vchodu si žáci dezinfikují ruce. 

 Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování, žák nesmí mít příznaky 

infekčního onemocnění. 

 Větrání dle pokynů KHS – děti by měly mít vícevrstvé oblečení na různou teplotu ve 

třídě.  

 O přestávkách se nesetkávají žáci různých tříd. 

 Po dobu rotační prezenční výuky je v každé třídě 1. stupně asistent pedagoga. 

 Pobyt zákonných zástupců dětí a dalších osob uvnitř budovy školy je omezen. 

 

Testování 
V pondělí a ve čtvrtek, před zahájením vyučování, se všichni žáci podrobí testování 

antigenními testy.  

Instruktážní video - https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20  

informace k testování:  https://testovani.edu.cz/  

 

Testování se netýká žáků, jejichž rodiče prokazatelně prokáží, že žák prodělal nemoc Covid-

19, a to výsledkem prvního pozitivního testu s datem, na základě kterého byl umístěn do 

karantény, nebo byl hospitalizován. Tato výjimka platí po dobu 90-ti dní od data prvního 

pozitivního testu. 

 

Testování se netýká žáků, kteří v den testování doloží potvrzením, že mají negativní výsledek 

POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na 

přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny 

poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření 

Ministerstva zdravotnictví k provádění testů. 

 

Žák, který se v pondělí nebo ve čtvrtek nedostaví k rannímu testování, musí být otestován při 

prvním vstupu do budovy školy. 

V případě pozitivního testu žák s rodiči opustí školu a v nejkratším možném termínu absolvuje 

RT-PCR test, o jehož výsledku informuje školu. (Škola vydá potvrzení o pozitivním testování 

žáka. Zákonný zástupce je povinen informovat o pozitivním testu lékaře svého dítěte.)  

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20
https://testovani.edu.cz/


Pozitivně testovaný žák bude umístěn do karanténní místnosti a zákonný zástupce je povinen 

si na základě telefonického oznámení žáka ze školy vyzvednout v nejkratším možném termínu. 

Pokud bude zjištěn pozitivní výsledek testu v rámci pondělního testování, odchází testovaný 

žák do karanténní místnosti, kde setrvá do vyzvednutí zákonnými zástupci, zbytek třídy 

pokračuje v prezenční výuce. 

Pokud bude zjištěn pozitivní výsledek testu v rámci čtvrtečního testování, odchází testovaný 

žák do karanténní místnosti, kde setrvá do vyzvednutí zákonnými zástupci. Zbytek třídy 

odchází se svými rodiči domů, kde vyčkají na výsledek PCR testu pozitivně testovaného žáka. 

Je-li negativní, mohou se všichni vrátit k běžné výuce. Je-li pozitivní, přechází celá třída do 

karantény, o které rozhodne Hygienická stanice. 

 

Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nebude sankcionována. 

Důsledkem neabsolvování testování je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. 

(Totéž platí v případě odmítnutí nosit roušku/respirátor.) V takovém případě rodič oznámí 

třídnímu učiteli, že žák se prezenční výuky nezúčastní a nepřítomnost žáka ve škole bude bez 

dalších podmínek omluvena. Distanční výuku v takovém případě škola neposkytuje, učitelé 

pouze poskytnou žákovi podklady pro samostudium. 

  

Žáci prvního až třetího ročníku se mohou testovat za pomoci zákonného zástupce v prostorách 

školní jídelny při dodržení všech potřebných epidemiologických opatření.  


