
Návrat žáků do škol od 12. 4. 2021 
 

Vážení rodiče, 

od pondělí 12. 4. je povolena osobní přítomnost žáků I. stupně v rotační výuce. Protože my 

jsme malotřídní škola do 75 žáků, týká se prezenční výuka VŠECH žáků.  

Výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu s mírnými úpravami, souvisejícími jednak 

s povinností dodržet hygienická nařízení, jednak s organizací obědů v nové školní jídelně. 

Rozvrhy a další důležité dokumenty vám v nejbližších dnech zašlou třídní učitelky. 

Ranní družina s ohledem na testování nebude realizována. Odpolední družina bude probíhat 

v homogenních skupinách (třídy) do 16.30 především pro žáky pracujících rodičů. 

Z personálních důvodů nelze zajistit odpolední družinu pro žáky 4. a 5. ročníku. 

Obědy budou ve školní jídelně poskytnuty žákům v prezenční formě výuky.  

 

Testování žáků 

Účast na prezenční výuce je podmíněna testováním. 

Preventivní testování bude probíhat v budově školy schválenými testy, které škola obdržela ze 

státních hmotných rezerv.  

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

absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost 

zajistit  žákovi distanční způsob vzdělávání. Bude mu poskytnuta přiměřená podpora stejnou 

formou, jako když je nemocné. 

Testování se neprovádí u osob, které prokazatelně: 

– doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativního výsledku POC antigenního testu 

provedených na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají 

příznaky onemocnění COVID-19 

– 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. (Potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z 

laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.) 

Pokud ji škole nedoloží, musí se účastnit testování dle harmonogramu školy. 

 

Průběh testování 

Žáci se společně otestují před vyučováním ve své kmenové učebně pod dohledem 

pedagogického pracovníka bez přítomnosti zákonných zástupců. 

Přítomnost zákonných zástupců je povolena a doporučena pouze u žáků 1. ročníku. 

 

Výsledky testování 

a) V případě negativního testování pokračuje žák ve výuce 

b) V případě pozitivního výsledku testu ve škole  

- provedeného v pondělí odchází pozitivní žák domů (zákonný zástupce je povinen 

si žáka ze školy vyzvednout) a ostatní žáci pokračují ve výuce 



- provedeného ve čtvrtek, kdy pozitivní žák byl ve škole v úterý a ve středu, odchází 

domů celá třída. Prezenční výuku může třída opět zahájit, až pozitivně testovaný 

žák doloží negativní RT-PCR test (nestačí antigenní).    

- Jsou informováni dotčení zákonní zástupci 

- Je zákonný zástupce povinen informovat dětského lékaře 

c) V případě pozitivního testu provedeného ve zdravotnickém zařízení, kdy žák chodil po 

provedení testu další dva dny do školy, je zákonný zástupce povinen nahlásit škole 

pozitivní výsledek testu. 

d) Dojde-li k situaci popsané v bodu c), okamžitě se ukončí prezenční vzdělávání v dané 

třídě a bude obnoveno, až pozitivně testovaný žák doloží negativní RT-PCR test 

(nestačí antigenní).    

 

Další informace k návratu žáků do škol a o testování najdete na odkazu: 

https://testovani.edu.cz 

 

Naše škola bude testovat sadou Singclean. Postup si můžete prohlédnout na níže přiloženém 

videu. S dětmi se o testování bavte srozumitelně, zbytečně je nestresujte. 

http://www.pedagogicke.info/2020/09/msmt-instruktaz-pro-skoly-k-testovani.html 

 

 

Testování bude probíhat 2× týdně – vždy v pondělí a ve čtvrtek, nebo první den přítomnosti 

žáka ve škole. 

 Pro úspěšný průběh testování žádáme rodiče žáků 1. ročníku, aby zejména zpočátku 

pomohli dětem při testování. Prosíme vás proto o dodržení časů pro vstup do školy (platí 

pro pondělí i čtvrtek): 

1. ročník         7:30 

2. + 3. ročník  7:40 

4. + 5. ročník  7:50 

Doporučení:  Vybavte děti zrcátkem, aby zdárně zvládly provést test samy. 

 

V  testovací dny (pondělí a čtvrtek) musí být dítě ve škole v uvedený čas pro svoji třídu. 

Pozdější testování (v průběhu výuky) není z kapacitních důvodů v tomto dni možné.  

 

Ostatní dny budou žáci chodit do školy v časovém  rozpětí: 

1. ročník             7:30 – 7:40 

2. + 3. ročník      7:40 – 7:50 

4. + 5. ročník      7:50 – 8.00 

 

 

Při pobytu ve škole je stále nutné dodržovat všechna platná nařízení, dospělé osoby musí mít 

respirátor. Žáci i přes negativní test musí mít po celou dobu pobytu ve škole zdravotnickou 

roušku nebo respirátor bez výdechového ventilu (např. FFP2, KN95). Není možné používat 

doma šitou roušku nebo obdobný prostředek. Doporučujeme dětem, které budou ve škole 

dopoledne i odpoledne, aby měly dva respirátory nebo dvě roušky. 

 

Pokud se dítě už ráno necítí dobře, vyčkejte, jak se jeho stav vyvine, a neposílejte jej 

v žádném případě do školy.  

 

https://testovani.edu.cz/
http://www.pedagogicke.info/2020/09/msmt-instruktaz-pro-skoly-k-testovani.html


 

 

Možné příznaky, které žák pociťuje - např. 

- zvýšená tělesná teplota 

- rýma / ucpaný nos 

- bolest hlavy 

- bolest v krku 

- suchý kašel 

- zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem) 

- dušnost 

- bolest svalů a kloubů 

- ztráta chuti a čichu 

 

 

 

 
 


