
Organizace výuky od 12. 4. 2021 – aktualizace 

Aktualizováno 8. 4. 2021 – v návaznosti na obdržené informace z MŠMT jsme aktualizovali 

informace 

 

Vážení rodiče, milí žáci, 

dnes ráno jsme obdrželi další informace k návratu a testování žáků 1. stupně.  

V naší škole je organizace výuky nastavena takto: 

Žáci 1. stupně – rotační výuka: 

 První týden (12. 4. – 16. 4.) se ve škole budou učit 1. + 3. třída.   

Žáci se budou učit ve škole dle platného rozvrhu při prezenční výuce.  

Preventivní antigenní test bude prováděn 2x týdně (pondělí, čtvrtek). Pokud bude žák 

chybět v tyto dny, bude testován v den příchodu do školy. Podrobnější informace 

k testování jsou přiložené na konci stránky. 

 

U testování žáků 1. i 3. tříd je povolena přítomnost zákonného zástupce. Testování 1. tříd 

proběhne v pondělí 12. 4. od 7:45 – 7:55h. Zákonný zástupce s žákem v této době přijde 

do školy hlavním vchodem. Testování proběhne pod dozorem proškoleného 

pedagogického pracovníka.  

3. třída – žáci přijdou do školy hlavním vchodem od 8:15 – 8:25h. Po příchodu do třídy 

budou testováni za přítomnosti zákonného zástupce a proškoleného pedagogického 

pracovníka. 

Testování se neprovádí u žáků, kteří prokazatelně doloží (potvrzení od lékaře, zpráva 

z laboratoře v listinné či elektronické podobě atd.) 

- že neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem 

- doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativní 

výsledek POC antigenního testu, které nejsou starší 48 h.  

  

Podrobnější informace a instruktážní videa jsou přiloženy na konci stránky 

Doma na distanční výuce zůstávají 2., 4.  a 5. třída. 



 Druhý týden (19. 4. – 23. 4.) budou ve škole na prezenční výuce 2., 4.  a 5. třída, doma na 

distanční výuce zůstanou 1. + 3. třída. 

 Žáci 2. stupně – pokračují v distančním vzdělávání podle dosavadního rozvrhu. 

Školní družina bude v provozu pro přihlášené žáky do 16:30h.   

Bude zajištěna i ranní družina od 6:30h.  

 

Stravování: 

Všem žákům, kteří jsou přihlášeni ke školnímu stravování, budou v týdnu jejich prezenční 

výuky obědy přihlášeny automaticky hromadně. V případě, že se Vaše dítě nebude 

vzdělávání účastnit nebo nebude mít zájem o stravování, prosíme o odhlášení obědů běžným 

způsobem. 

Dále je umožněna celodenní osobní přítomnost žákům 1. stupně ve školní družině (v týdnech 

jejich distanční výuky), jejichž rodiče pracují ve vybraných profesích IZS (integrovaného 

záchranného systému). 

 Pro děti IZS je školní družinou 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 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, je ovšem nutné je ke stravování přihlásit individuálně, nebudou 

přihlášeny automaticky. 

 Na děti IZS účastnících se programu školní družiny se vztahuje povinnost testování 

obdobně jako je tomu v týdnu prezenční výuky.  

  



Vybrané profese:  

 zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, 

 pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní 

škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo 

Praktická škola dvouletá,  

 pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 

 zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů 

ochrany veřejného zdraví, 

 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, 

 zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 

 zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního 

zabezpečení, 

 zaměstnanci Finanční správy České republiky.  

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením 

zaměstnavatele.  Svůj zájem o přítomnost svých dětí ve škole sdělte prosím třídním 

učitelkám během pátku 9. 4. 2021. 

 

Podrobnější informace a instruktážní videa jsou přiloženy na konci stránky. Testy máme 

obdržet ve čtvrtek 8. 4. 2021. 

 

Sledujte prosím naše webové stránky. V případě jakýchkoliv nejasností volejte na tel. číslo 

739 821 055. 

 

Přejeme Vám hodně zdraví a těšíme se na návrat dětí do školy! 

 

          Mgr. Dagmar Pavlíčková, ředitelka školy 

 

Video testování     https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&feature=youtu.be   

 

https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&feature=youtu.be

