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“Škola o každém a pro každého.“ 

Opatření platná od 17. 5. 2021 

 

 

Prezenční výuka: 
 

Všechny třídy chodí prezenčně do školy. Rozvrh již najdete na Bakalářích, stejně tak 

plánované akce a suplování. 

 

Nástup žáků: 
 

Žáci 1.stupně čekají mezi 7:45 a 7:50 v přiřazených zónách (viz. plánek) 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. 

 

Žáci 2. stupně čekají mezi 8:10 a 8:15 v přiřazených zónách. Zde je vyzvedne vyučující a 

nejpozději v 8.15 odvádí do třídy. V případě pozdního příchodu (lékař apod.) využije žák 

vstupu C a nahlásí se na vrátnici školy. 

 

 
 

Testování žáků: 
 

Testování se se realizuje 1x týdně u v pondělí. 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 
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“Škola o každém a pro každého.“ 

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.) 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.  

 

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.   

 

 

Družina: 
 

Družina se vrací do původního provozu. Ranní družina začne od úterý 18. 5. Konec družiny 

bude v 17:30.   

 

 

Obědy: 
 

Žáci budou obědvat klasicky v jídelně ve škole. Dvě jídla na výběr se budou vařit od 24. 5. 

 

 

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 


