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“Škola o každém a pro každého.“ 

Opatření platná od 12. 4. 2021 

 

 

Rotační výuka: 
 

Od 12.4. nastoupí k rotační výuce ŽLUTÁ skupina: 

2.B, 2.C, 4.A, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B, 5.C, 5.D, Přípravka 

 

Od 19.4.  nastoupí k rotační výuce MODRÁ skupina:  

1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 3.A, 3.B, 3.C, 3.D, Přípravka 

(přípravná třída nerotuje, v tomto se na ni pohlíží jako na třídu v MŠ) 

 

Zdůvodnění: Třídy jsme se snažili namíchat tak, abychom co nejvíce vyšli vstříc rodičům, 

kteří mají sourozence v 1. až 3. třídách, ač je jasné, že se nám to nepodaří na 100%. Začínáme 

především staršími žáky, kteří nám pomohou odzkoušet celý proces, abychom před návratem 

těch úplně nejmenších měli prostor vše upravit.  

Nejedná se o návrat k původnímu rozvrhu z počátku šk. roku, ten už nebude funkční vůbec. 

Budeme stále pracovat s Padletem a z něj budeme vycházet pro distanční (DV) i prezenční 

výuku (PV). Čím mladší žáci, tím menší rozdíl mezi PV a DV bude. Pro starší žáky budeme v 

PV soustředění klást na hlavní předměty, v DV pak na další předměty, na které byl menší 

prostor v uplynulé DV. 

 

Rotační výuka zůstane s vysokou pravděpodobností do konce školního roku. Ač pro školy 

nejnáročnější a pro všechny nejméně přehledná forma výuky, jedná se z epidemiologického 

hlediska o nejbezpečnější. Děti jsou ve škole 5 dní, pak 9 dní ne, tedy vzniká prostor pro 

zachycení případných nakažených.  

 

Nástup žáků: 
 

Žáci budou čekat mezi 7:45 a 7:50 u přiřazených vstupů (viz. plánky) V 7:45 tam již bude 

čekat učitel, který žáky odvede do třídy nejpozději v 7:55. V případě pozdního příchodu 

(lékař apod.) využije žák vstupu C a nahlásí se na vrátnici školy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Žlutá skupina Modrá skupina 
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“Škola o každém a pro každého.“ 

Testování žáků: 
 

Testování se se realizuje 2x týdně, vždy v pondělí a čtvrtek ve škole. Pokud žák nastoupí 

poprvé v daném týdnu do školy v jiný den, bude otestován v den nástupu.  

 

Testování bude probíhat ve třídách za dodržení podmínek daných MŠMT. Testování je 

podmínkou pro prezenční výuku. Pokud s testováním nesouhlasíte, žák je automaticky 

omluven z prezenční výuky a má nárok na studijní podporu (ne na distanční výuku). 

 

Pokud v pondělním testování zachytíme pozitivního žáka, odchází do vyhrazené místnosti 

u vrátnice a čeká na vyzvednutí rodičem či pověřenou osobou (prarodič apod.) . Žáky 1. 

stupně je nutné vyzvednout. TU Vás v následujících dnech osloví pro aktualizaci kontaktů a 

určení osob, které máme kontaktovat k vyzvednutí žáka.  Pak kontaktujete ošetřujícího lékaře, 

který vystaví žádanku na PCR test. Případně negativního PCR testu se žák může vrátit do 

školy k prezenční výuce (potvrzení je nutné dodat škole). V případě pozitivního PCR testu se 

nastavuje karanténa podle aktuálních opatření.  

 

Pokud zachytíme pozitivního žáka při čtvrtečním testování, odesílá se domů celá třída. 

Zde je tedy nutné zajistit si vyzvednutí a pravděpodobně i hlídání na čtvrtek i pátek. Pozitivní 

žák je lékařem odeslán na PCR test a zbytek třídy čeká na jeho výsledek (ze školy nebudou 

rodiče získávat informaci se jménem testovaného, pouze obecnou informaci o průběhu 

testování). V případě negativity se třída vrací k prezenčnímu vyučování (pokud bude možné 

výsledek získat ještě ve čtvrtek - nepravděpodobné), či spíše nejsou nařízena žádná karanténní 

opatření. V případě pozitivity je pak celá třída umístěna do karantény (lékař či KHS pošle 

žáky na PCR testy podle aktuálních pravidel). 

 

Testy budou k dispozici ve dvou variantách (nevíme, jakou škola obdrží - získáme je 

zítra). ZDE jsou instruktážní videa k oběma variantám včetně info letáku. Lze nacvičit výtěr z 

nosu doma pomocí vatových tyčinek apod. Opravdu stačí pouze zasunout vrchní část tyčinky 

(s pěnovou hlavičkou) do nosu, není potřeba dosahovat nikterak daleko.  

 

Koho se testování netýká? 
 

Testovat se nemusí žáci, kteří v uplynulých 90 dnech prodělali onemocnění Covid 19 - 

dokládá se potvrzení lékaře, potvrzení pozitivního testu v příslušném datovém rozmezí 

apod. Antigenní testování 2x týdně lze nahradit PCR testem 1x týdně starým maximálně 

48h (ten ale nezajišťuje škola).  

 

Roušky: 
 

Žáci na PV musí mít na ústech min. zdravotnickou roušku, možno nahradit respirátorem či 

certifikovanou nano rouškou. Budeme se snažit realizovat vzdělávání co nejvíce venku, jak 

počasí a kapacity dovolí.   

 

 

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole
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“Škola o každém a pro každého.“ 

Konzultace: 
 

Zůstává možnost individuálních konzultací ve škole podle stávajících pravidel. Zavede se 

možnost skupinových konzultací v počtu až 6 žáků + učitel, zatím pro deváté ročníky, 

postupně pro další. Pro individuální konzultace nebude nutný antigenní test, pro skupinové 

ano (zajišťuje škola). 

 

Družina: 
 

Družina pojede v systému homogenních skupin po třídách, které se nemohou míchat. Její 

provoz bude začínat po konci vyučování žáků a končí v 16:30. Bude zajištěna pro všechny 

žáky, kteří družinu běžně navštěvují.  

 

IZS třída: 
 

IZS třída v původním režimu nebude fungovat. Pro žáky naší školy ale pojedeme ve stejném 

režimu. Změna tedy je, že činnost nezajišťuje magistrát, ale škola sama a pouze pro své 

rodiče. Seznam profesí s nárokem je v příloze. Pro další detaily ohledně této varianty IZS 

třídy se obracejte na paní zástupkyni Šagátovou na emailu: sagatova@mrackova.cz  

 

Obědy: 
 

Žáci na PV budou obědvat klasicky v jídelně ve škole, žáci na DV si budou moci vyzvedávat 

obědy v časech 12:30 až 13:00 a 13:30 až 14:00.  

 

Ošetřovné: 
 

Nárok na ošetřovné zůstává pro žáky do 10 let a to i střídavě v rámci rotační výuky, případně 

nabíhá, pokud je žák odeslán domů (např. po čtvrtečním testování). Detailní info 

naleznete ZDE a v příloze.  

 

Prevence: 
 

V rámci co největší prevence rizika nákazy ve třídách prosíme rodiče, aby neposílali žáky do 

školy v případě, že se u nich objevují následující příznaky: 

 

zvýšenou tělesnou teplotu 

suchý kašel 

dušnost 

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

ztrátu chuti a čichu 

bolest v krku 

bolest svalů a kloubů 

rýmu / ucpaný nos 

bolest hlavy 

 

https://www.mpsv.cz/osetrovne

