
Informace k nástupu žáků 1. st. do školy od 12. 4. 2021 a k testování  

 

▪ Seznam a rozpis tříd na rotační výuce byl zveřejněn 7.4.2021 

▪ Prezenční výuka bude probíhat dle platného rozvrhu pro školní rok 2020/2021. 

▪ Všechny osoby vstupující do školy používají u vchodu dezinfekci rukou.  

▪ Všechny dospělé osoby pohybující se po škole používají respirátor FFP2. 

▪ Žáci navštěvující prezenční výuku nemohou vykazovat symptomatické příznaky 

virového infekčního onemocnění. 

▪ Žákům s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem 

chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn 

vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí – zpráva od lékaře. 

 

▪ Žáci budou pravidelně (pondělí, čtvrtek) testováni antigenním testem na přítomnost 

antigenu viru SARS-CoV-2. Není-li žák přítomen ve škole v den testování, proběhne test 

ihned po jeho nástupu do školy. 

▪ Testování bude probíhat po příchodu žáka do školy, případně na začátku 1. vyučovací 

hodiny v daný den, případně v ranní družině.  

▪ Testování bude probíhat tzv. samosběrem, u kterého není nutná asistence 

zdravotnického personálu. Dohled nad testováním budou vykonávat pedagogové 

školy. 

▪ Test se bude provádět výtěrovou tyčinkou z nosní dírky. 

▪ Žák nebude nucen k účasti na testování. Důsledkem neúčasti na testování 

je nemožnost účastnit se prezenčního vzdělávání. Žák zůstává doma. Škola nemá 

povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání.  

▪ Testu se může účastnit žák jen bez příznaků infekčního virového onemocnění. 

▪ V případě testování žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence 

při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít 

souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). 

V tomto případě je povolena přítomnost zákonného zástupce ve škole 

(min. s respirátorem FFP2, při zachování minimálního odstupu od ostatních osob 

1,5 m). Zákonní zástupci, kteří budou chtít být přítomni u testování svého dítěte, 

nahlásí tuto skutečnost třídnímu učiteli svého dítěte.  

▪ Názorné video týkající se testování je ke shlédnutí zde: https://testovani.edu.cz/jak-

na-to-ve-skole. Škola by měla obdržet testy Singcelean. (Škola tyto testy zatím 

neobdržela, očekáváme je v pátek.) Rychlý návod pro použití testu je zde: 

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-singclean.pdf  

▪ Leták k testování pro žáky naleznete zde:  

https://www.zsletnipole.cz/download/1617800014.pdf  

▪ Leták o testování s informacemi pro rodiče naleznete zde:  

https://www.zsletnipole.cz/download/1617799970.pdf  
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▪ Jaký bude postup při pozitivním testu žáka?  

- V případě pozitivního testu v pondělí odchází pouze pozitivní žák do izolační 

místnosti a čeká pod dohledem zaměstnance školy na vyzvednutí zákonným 

zástupcem.  

- V případě pozitivního testu ve čtvrtek odchází do izolace celá skupina/třída (všechny 

děti, a žáci, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování, vč. školní 

družiny v některý z předchozích 2 dnů. Žáky si vyzvedávají zákonní zástupci a skupina 

doma čeká na kontrolní PCR test pozitivně testované osoby. Zákonný zástupce 

pozitivně testované osoby kontaktuje pediatra a domluví se na dalším postupu (PCR 

test). Skupina se vrací do školy až dle výsledku PCR testu pozitivně testované osoby 

(na základě AG testu ve škole). Rodič informuje školu o výsledku PCR testu, KHS 

rozhoduje o případné karanténě třídy. 

▪ Výše uvedené postupy při pozitivním/negativním výsledku testu jsou přehledně 

zpracované v letáku zde: https://testovani.edu.cz/files/testovani-prehled-navaznych-

postupu-6-4-21.pdf  

▪ Škola výsledky testování v den provedení testů hlásí MZ ČR (anonymní údaje). 

▪ K výsledkům testů mají přístup jen poučení pracovníci školy. 

▪ Testování se neprovádí u osob, které: 

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

výsledek negativního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-

2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod. 

o absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle 

platného mimořádného opatření MZ ČR upravující nařizování izolace 

a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního PCR testu 

s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost je nutné prokazatelně doložit – 

potvrzení lékaře, písemná zpráva z laboratoře. 

o mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění 

COVID-19 (po uplynutí 14 dnů od 2. dávky). 

 

▪ Po celou dobu pobytu ve škole musí mít žáci respirátor FFP2 nebo zdravotnickou 

obličejovou masku splňující standardy MO MZd – ústenka/chirurgická rouška vhodné 

velikosti (nelze používat textilní roušku). Žáci budou mít vždy náhradní ochranu nosu 

a úst v aktovce, každý den novou/čistou.  

▪ Informace k vzdělávání dětí rodičů vybraných profesí byly zveřejněny 7.4.2021.  

Doplnění: Děti rodičů zaměstnaných ve vybraných profesích mohou navštěvovat školní 

družinu (i dopolední) také v týdnech, kdy mají distanční výuku. Rodiče své děti přihlásí 

prostřednictvím třídního učitele svého dítěte do pátku 9. 4. 2021, do 12:00 hod.   

Dopoledne bude v této skupině probíhat distanční výuka. Je tedy vhodné, aby si žák 

přinesl do školy mimo vyučovacích potřeb i vlastní tablet/notebook. 
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▪ Je nutné dodržovat homogenitu skupin – nelze spojovat žáky různých tříd při výuce, 

na obědech nebo v družině. Rotace tříd byla volena tak, aby v rámci týdne byly na patře 

přítomny max. 2 třídy a aby byla rovnoměrně naplněna ŠD. 

▪ Ranní družina bude zajištěna od úterý 13.4.2021 pro žáky 1. – 3. ročníku. Dohled 

nad žáky bude zajištěn od 6:15 hod tak, aby třídy byly odděleně. 

▪ Odpolední družina bude v provozu od pondělí 12.4.2021 pro žáky 1. – 3. ročníku 

v době od skončení vyučování do 16.30 h. Opět musí být zajištěno oddělení žáků tříd 

(nelze spojovat žáky více tříd). 

▪ Žáci 4. a 5. ročníku nemohou družinu navštěvovat z důvodu nařízené zachování 

homogenity skupin. Po výuce žáci budou odcházet domů nebo pod dohledem 

pedagoga na oběd a poté domů. 

▪ Stravování ve školní jídelně je žákům umožněno za dodržení přísných hygienických 

norem. 

▪ Žáci, kteří chodí běžně na obědy, budou přihlášeni a od pondělí 12. 4. 2021 bude 

pro ně zajištěn oběd. Ti, kteří o oběd nemají zájem nebo nepůjdou do školy, si oběd 

odhlásí ve ŠJ do pátku 9. 4. 2021, do 12:00 hod. 

Děti rodičů vybraných profesí („děti IZS“), pokud budou navštěvovat ZŠ v týdnech 

ve kterých, v jejich třídě probíhá distanční výuka, si musí přihlásit obědy.  

• Výuka tělesné výchovy bude omezena na vycházky a pobyt venku. 

▪ V hudební výchově není povolen zpěv. 

▪ 1. den školy si žáci donesou do školy přezůvky a školní potřeby. 

▪ Vstup cizích osob do školy je zakázán (povolen jen v odůvodněných případech, 

po domluvě s pedagogem, za účelem asistence při testování a při vyzvedávání dítěte 

ze ŠD). 

▪ V maximální míře bude zařazována venkovní výuka. 

 

Výše uvedený materiál vychází z materiálů MŠMT, který školy obdržely teprve včera 

(7.4.2021). Některé informace byly zkráceny. Plné verze dokumentů lze nalézt zde: 

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

Ve výše uvedených informacích může dojít ke změně v závislosti na aktuálních pokynech ze 

strany MŠMT, MZ ČR, KHS, ….. 

V případě nejasností kontaktujte třídní učitelky nebo vedení školy. 

 

Těšíme se na setkání. Věříme, že stávající složitou situaci společně zvládneme. 

 

Ve Vyškově dne 8.4.2021     Mgr. Jiří Sochor, ředitel školy 

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

