
Prezenční výuka od 12. dubna 2021 
Od pondělí 12.4.2021 se budou moci do školy k prezenční formě výuky vrátit žáci 1. stupně. Výuka bude 

probíhat ROTAČNÍ FORMOU, kdy do školy vždy dochází pouze polovina dětí z 1. stupně. V případě naší 

školy to znamená, že v týdnu od 12.4. budou do školy docházet žáci z 1. a 4. ročníku, v dalším týdnu (od 

19. dubna) pak žáci 2., 3. a 5. tříd. 

Výuka bude probíhat dle běžného rozvrhu (mohou být drobné úpravy). 

V ZUŠ bude pro všechny žáky probíhat běžná individuální výuky (ne kolektivní a skupinová). 

Podmínkou vpuštění do školy je, že dítě nemá žádný z příznaků Covid-19 (rýma, kašel, teplota, bolest 

v krku, zažívací obtíže apod.). Další podmínkou je, že žák projde antigenním testováním na Covid-19. 2x 

týdně, vždy v pondělí a ve středu (při běžné docházce), případně dodatečně. Alternativou je doložení 

certifikátu o provedeném testování, které nejsou starší 48 hodin. Lze také doložit doklad o prodělaném 

onemocnění Covid-19 a následné dokončené izolaci, od které neuplynulo více než 90 dnů. 

Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den 

jeho příchodu. 

Další podmínkou prezenční výuky je ochrana úst a nosu. Všichni žáci musí mít chirurgickou roušku. Nestačí 

rouška látková. 

Organizace testování žáků 

• Testování žáků v naší škole bude probíhat na terase před vstupem do školy (v případě mimořádně 

špatného počasí ve vestibulu školy). 

• Žáci docházející do školní družiny budou průběžně testováni při příchodu do družiny. Platí stejná 

pravidla jako pro testování ve škole. Ve škole se již tyto děti netestují. Vychovatelka podklady předá 

TU. 

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

personálu. Je možná přítomnost třetí osoby (zákonného zástupce) při odběru. Škola to zejména 

pro první testování i doporučuje. 

• Pedagogický pracovník při dohledu nad samoodběrem seznámí žáky se způsobem provedení testu. 

Podrobnosti jsou popsány v Manuálu. 

• Testování žáků bude probíhat v pondělí a ve středu, vždy za dohledu třídních učitelek. 

• Testování bude probíhat již od 7.30. Žádáme rodiče, aby žáci přišli do školy s předstihem. 

• Před zahájením vyučování bude provedena kontrola příznaků covid-19 u žáků, a to formou 

změření teploty a otázek ke zdravotnímu stavu (na kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztrátu čichu či 

chuti, bolest v krku, bolest svalů či kloubů, rýmu, bolest hlavy). V případě, že na některou z otázek 

dítě odpoví kladně nebo evidentně bude vykazovat dané příznaky nebude mu umožněna 

prezenční výuka. 

• V případě pozitivního výsledku se postupuje dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. 

Škola bezodkladně informuje zákonné zástupce, žákovi vystaví potvrzení o výsledku testu. Žák 

bezodkladně opustí školu, případně škole zajistí jeho oddělení od ostatních a zákonný zástupce je 

povinen si jej vyzvednout. 

• Žádáme rodiče, aby aktualizovali svoje kontakty u třídních učitelů. 

 

 

Instruktážní videa k oběma centrálně distribuovaným Ag testům naleznete ZDE. 

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


Školní jídelna: 
Žáci na prezenční výuce budou nastupovat na obědy dle rozvrhu za dodržení všech pravidel. 

Žáci, kteří se zúčastní prezenční výuky si potvrdí docházku na obědy u vedoucí školní kuchyně či na 

stránkách www.strava.cz. 

Pokud se žák účastní výuky distančně, může si po domluvě s vedoucí ŠK vyzvednout objednanou stravu 

do jídlonosiče ve stanoveném čase (bude upřesněno vedoucí ŠK). 

Školní družina 
Žáci účastnící se prezenční výuky mohou navštěvovat ranní družinu od 6.00. Odpolední družina bude 

probíhat ve stejných skupinách i prostorech. 

 

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

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

 

https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021
https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

