
Organizace školy od 12. dubna 2021 
 
Na základě mimořádných opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví a organizačních 
možností školy vedení školy sděluje, jak bude probíhat vzdělávání, stravování a testování 
žáků od 12. dubna. 
 
Vzdělávání – škola 
1) Bude probíhat v týdenních intervalech a to takto: 

a) Od 12. 4. (dále liché týdny) budou přítomni ve škole žáci 1. a 5. ročníku, ostatní 
distančně. 

b) Od 19. 4. (dále sudé týdny) budou ve škole přítomni žáci 2., 3. a 4. ročníku, ostatní 
distančně. 

c) Žáci přípravné třídy budou chodit do školy každý pracovní den. 
2) V době přítomnosti ve škole (prezenční výuka) se žáci budou vyučovat podle platného 

rozvrhu pro 2. pololetí, při distanční výuce podle rozvrhu platného pro distanční výuku. 
3) Jsou možné dle dohody individuální konzultace žák, pedagogický pracovník a je možná 

přítomnost jednoho zákonného zástupce.  
4) Jsou možné skupinové konzultace žáků 2. stupně podle potřeby. Organizuje pedagogický 

pracovník. 
5) Žák musí mít osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to respirátor bez výdechového 

ventilu (např. FFP2/KN95) nebo zdravotnickou obličejovou maskou, případně prostředek 
splňujícím normu ČSN EN 14683+AC. Není možné mít doma ušitou roušku a ani jiný 
obdobný prostředek. Mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN. 
Doporučujeme dětem, které budou ve škole dopoledne i odpoledne, aby měly dva 
respirátory nebo dvě masky. 

 
Vzdělávání – školní družina 
1) V jednom oddělení školní družiny musí být žáci pouze z jedné třídy, kteří se dopoledne 

účastní prezenční výuky. 
2) Na základě požadavku bodu 1) není možné zajistit ranní družinu a družinu pro žáky 4. a 5. 

ročníku.  
3) Při distanční výuce je umožněna osobní přítomnost žáků ve škole ve věku do 10 ti let 

jejichž rodiče jsou zaměstnanci: 
a) poskytovatelů zdravotních služeb, 
b) bezpečnostních sborů a ozbrojených sil, 
c) orgánů ochrany veřejného zdraví, 
d) v sociálních službách splňující ustanovení příslušného zákona, 
e) ÚP ČR, ČSSZ, OSSZ a FS ČR 

 
Školní stravování 
1) Výběr ze dvou jídel od 19.4. 
2) Žáci na prezenční výuce budou mít vždy zajištěné jídlo. V případě, že jídlo nechtějí, musí 

si ho odhlásit nejpozději do 14 hodin předešlého dne. Je možné si jídlo odebrat do 
jídlonosiče. 

3) Žáci na distanční výuce nemají jídlo zajištěné a v případě potřeby si ho musí objednat, 
nejpozději do 14 hodin předešlého dne. Jídlo si žák odnese v jídlonosiči domů. 

 



 
 
Testování žáků 
1) Preventivní testování bude probíhat v budově školy schválenými testy, které škola 

obdržela ze státních hmotných rezerv. Jedná se o antigenní testy typ SingClean. 
Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek, nebo v první den přítomnosti žáka 
ve škole. 

2) Škola umožní žákovi účast na prezenční výuce jen tehdy, když žák: 
a) podstoupil preventivní antigenní test ve škole, a test je negativní 
b) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního testu 

(antigenního nebo RT-PCR) neuplynulo více jak 90 dní – doloží zákonný zástupce 
c) doloží negativní výsledek testu (antigenního nebo RT-PCR), který byl proveden 

poskytovatelem zdravotních služeb a není starší 48 hodin 
d) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti 

onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dnů 
3) Průběh testování 

a) žáci se společně otestují v první vyučovaní hodině pod vedením dvou pedagogických 
pracovníků ve své kmenové učebně bez přítomnosti zákonných zástupců 

b) žáci se otestují individuálně za přítomnosti jejich jednoho zákonného zástupce 
v místnosti k tomu vyčleněné, pod dohledem pedagogického pracovníka 

c) v případě, že se žák testuje za přítomnosti zákonného zástupce, mohou být 
v místnosti maximálně dva žáci 

4) Výsledky testování 
a) v případě negativního výsledku pokračuje žák ve výuce 
b) v případě pozitivního výsledku testu ve škole 

i) provedeného v pondělí odchází pozitivní žák domů (zákonný zástupce je povinen 
si žáka ze školy vyzvednout) a ostatní žáci pokračují ve výuce 

ii) provedeného ve čtvrtek, kdy pozitivní žák byl ve škole v úterý a ve středu, odchází 
domů celá třída a prezenční výuku třída může opět zahájit až pozitivně testovaný 
žák doloží negativní RT-PCR test (nestačí antigenní) 

iii) jsou informováni dotčení zákonní zástupci 
iv) 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 třídy je zákonný zástupce povinen nahlásit škole 
pozitivní výsledek testu 

d) nastane-li bod c) ukončí se prezenční vzdělávání v dané třídě a obnoví se až pozitivně 
testovaný žák doloží negativní RT-PCR test (nestačí antigenní) 


