
Vážení rodiče, 

   dovolte mi, abych Vám předal důležité informace k organizaci výuky a testování žáků na 

naší škole od 10. května 2021 (v návaznosti na jednání Vlády ČR a mimořádné opatření 

Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 5. 2021). Informace jsou aktuální především pro rodiče 

dětí, kteří jsou žáky 6. – 9. ročníku. Pro přehlednost posílám opět strukturovaně v bodech 

podle jednotlivých oblastí. 

1) Základní pravidla organizace a zajištění hygienických podmínek provozu školy 

1. Žáci 1. stupně (1. – 5. ročník) pokračují v docházce do školy tzv. rotačním způsobem 

za stejných organizačních a hygienických podmínek provozu školy jako doposud (viz 

informativní dopis vedení školy ze dne 9. 4. 2021).  

2. Žáci 2. stupně (6. – 9. ročník) se vracejí k prezenční výuce od 10. 5. 2021 taktéž tzv. 

rotačním způsobem, tzn. jeden týden prezenční výuka, druhý týden distanční výuka. 

3. Třídy 2. stupně budou rozděleny následovně: lichý týden (počínaje 10. 5.) 6. – 7. 

ročník, sudý týden (počínaje 17. 5.) 8. – 9. ročník. 

4. Žáci 6. – 7. ročníku se dostaví před budovu školy v pondělí, 10. 5. (a pak i další dny 

v týdnu a každý další lichý týden), žáci 8. – 9. ročníku v pondělí, 17. 5. (a pak i další 

dny v týdnu a každý další sudý týden). Vstup do budovy školy je umožněn pouze 

žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

5. Budou mít zakrytý nos a ústa (chirurgická rouška). Mimořádné opatření Ministerstva 

zdravotnictví k nošení ochranných prostředků k zakrytí úst a nosu s účinností od 10. 

května 2021 na území celé České republiky se mění oproti současnému stavu tak, že je 

povinnost nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu na všech veřejně přístupných 

místech, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob 

vzdálených od sebe méně než 2 metry. Bez roušky nemohou být vpuštěni do školy. 

6. Učitelé si je vyzvednou před budovou školy takto:  

Lichý týden: 

a) v 7.40 hod. – 6.A 

b) v 7.45 hod. – 6.C 

c) v 7.50 hod. – 6.B 

d) v 7.55 hod. – 7.A, 7.B 

e) v 8.00 hod. – 7.C 

Sudý týden: 

a) v 7.40 hod. – 8.A  

b) v 7.45 hod. – 8.B 

c) v 7.50 hod. – 9.A 

d) v 7.55 hod. – 9.B 

e) v 8.00 hod. – 8.C, 9.C 

7. Žáci by měli mít s sebou náhradní roušku uloženou v sáčku. Doporučujeme, aby měli 

u sebe i papírové kapesníky. 

8. Učitelé nasměrují postupně žáky do budovy školy, kde ve vestibulu provede každý 

žák (po jednom) dezinfekci rukou. 

9. Doprovodí je do šatny, kde se žáci přezují a odloží svršky. 

10. Dále je doprovodí směrem do tříd, kde provedou samotestování pod dohledem  

a s instruktáží učitele. /odkaz na video zde/ (v této variantě informačního dopisu je 

odkaz neaktivní, video najdete na jiném místě na stejné webové stránce). 

11. Během výuky mají žáci nasazenou chirurgickou roušku (není možné nosit látkovou), 

učitel respirátor řady FFP2 (příp. N95/KN95). 

12. Žáci mají nasazenou roušku i o přestávkách (kromě velké přestávky, kdy svačí, a při 

konzumaci jídla v jídelně) a také při přesunu ve společných prostorách školy. 



13. Během pobytu žáků ve škole budou dodržována všechna hygienická pravidla (kromě 

roušek také dezinfekce ve vestibulu, mytí rukou před vstupem do jídelny a dle potřeby 

během vyučování). 

14. Zvýšený důraz je kladen na větrání učeben (každou přestávku v délce 5 minut + vždy 

1x běhen každé vyučovací hodiny). 

15. Výuka bude probíhat v homogenních skupinách, nadále nebudou realizovány 

nepovinné předměty. 

16. Nadále nebude vyučována tělesná výchova v tělocvičnách (tělocvik venku je 

povolen), v rámci hudební výchovy pokračuje zákaz zpěvu. 

17. Vzdělávací aktivity je možné realizovat i mimo prostory školy (opět v rámci jedné 

třídy/skupiny). 

18. Bude pokračovat školní stravování pro žáky 2. stupně (nadále i pro žáky 1. stupně).  

V jídelně budou sedět "ob řadu", max. 4 žáci u jednoho stolu, stoly ve vzdálenosti 1,5 

m od sebe. Budou se stravovat u stejných stolů, které budou označeny jejich třídou. 

19. Všichni žáci 2. stupně (nadále i žáci 1. stupně), kteří byli ke stravování přihlášení, 

budou mít automaticky na týden, kdy budou prezenčně ve škole, stravování 

přihlášeno. V týdnu, kdy budou mít distanční výuku, budou mít naopak obědy 

automaticky odhlášeny. 

20. Po skončení výuky odvádí učitel žáky do šatny, kde se žáci, kteří nejsou přihlášeni ke 

stravování, přezují a oblečou, a pak opouští šatny a budovu školy, kde se nezdržují  

a odcházejí individuálně domů. 

21. Žáci, kteří se budou stravovat ve škole, odcházejí v doprovodu učitele do školní 

jídelny, před vstupem do jídelny navštíví toaletu, kde provedou (po jednom 

v rozestupech) dezinfekci rukou. V jídelně na ně během výdeje stravy i samotného 

stravování dohlédne učitel.   

22. Žáky pak odvádí učitel do šatny a vyprovodí před budovu školy. Žáci odcházejí 

samostatně domů. 

 

Ad 2) Pravidla testování antigenními testy 

Obecné informace: 

1. Mimořádné opatření MZd stanoví, že je zakázána osobní přítomnost žáků při 

vzdělávání, ledaže se žáci podrobí preventivnímu testování (netýká se individuálních 

konzultací) ve školách, a to s negativním výsledkem. Žákům, kteří mají pozitivní 

výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost 

na vzdělávání. 

2. Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola 

bude jeho absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá 

povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání. Je ale vhodné, aby mu poskytla 

přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, dílčí individuální 

podpora v rámci pedagogické intervence, využití individuální konzultace apod. 

3. K testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního 

virového onemocnění. 

4. Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence 

zdravotnického personálu.  

5. Žáci 1. stupně jsou testováni 1x týdně (vždy v pondělí nebo jiný den při svém prvním 

příchodu daný týden do školy), žáci 2. stupně jsou testováni 2x týdně (vždy v pondělí 

a ve čtvrtek nebo jiný den při svém prvním příchodu daný týden do školy). 

6. Testování se neprovádí u osob, které 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.  

7. 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.  
8. Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva 

zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace 

druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dnů. 

Podrobné informace k testování najdete zde (v této variantě informačního dopisu je odkaz 

neaktivní, podrobné informace najdete na jiném místě na stejné webové stránce). 

Vážení rodiče,  

   na závěr mi dovolte, abych Vám poděkoval za dosavadní spolupráci v této nelehké době  

a popřál všem hodně zdraví, dostatek trpělivosti a pevné nervy! 

Mgr. Libor Slováček, MBA 

ředitel školy 

 

 

 

 

 


