
První fáze rozvolnění (informace pro zákonné zástupce) 

 

2. stupeň – distanční výuka 

 

1.A až 5.A od 12. 4. do 16. 4. 2021 

1. stupeň 

Vstup do školy 1.A – hlavní vchod   Cempírková, Menšíková 

   2.A – vchod pro invalidy  Chytilová, Dubová 

   3.A – vchod do jídelny  Bučková, Sýkorová 

   4.A – vchod do tělocvičny  Štouračová, Geidlová 

   5.A – horní vchod to tělocvičny Dosadilová, Jeřábková 

 

1.B až 5.B od 19. 4. do 22. 4. 2021 

1. stupeň 

Vstup do školy -  1.B – hlavní vchod    Severinová, Holíková 

   2.B – vchod pro invalidy   Minářova, Honzírková 

   3.B – vchod do jídelny  Široká, Sedláčková 

   4.B – vchod do tělocvičny   Hrazdilová, Prokešová 

   5.B – horní vchod do tělocvičny Kučerová, Mynářová 

 

Všichni žáci sraz v 7:30 hod na uvedených místech – třídní učitel odvede žáky do testovací 

místnosti. 

Testování bude probíhat dle instrukcí: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole 

Seznamte se s dokumenty pod výše uvedeným odkazem – dětem můžete pustit ukázkové 

video. 

Provede se docházka, kdo byl testován, kdo nepřišel, kdo byl pozitivní a kdo měl neprůkazný 

test (test bude proveden opětovně). Tento seznam odevzdá třídní učitel po každém testování do 

kanceláře školy.  

Po skončení testování pedagogický asistent odvede žáky do šaten a následně tříd.  

Žák, který bude pozitivní – třídní učitel bude kontaktovat zákonné zástupce. 

Žák bude v karanténě – třída Aj první patro (karanténní místnost). Pedagogický asistent počká 

s žákem v karanténní místnosti do jeho převzetí zákonným zástupcem. 

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole


Žáci se nesmí mezi sebou míchat (třídy mezi sebou). Přestávky tráví žáci ve třídě. Pokud žák 

bude svačit, sedí na svém místě. Ve třídách se neustále větrá tímto způsobem – 5 min mezi 

hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 minut. Stále se dodržují pravidla 

hygieny rukou. 

Pedagogové mají neustále nasazen respirátor, žáci chirurgické roušky. 

Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek. 

Ve dnech, kdy se žáci nebudou testovat, zůstává pro každou třídu sraz v 7:30 hod a stejné 

příchodové cesty do školy. Třídní učitelé vždy čekají na své žáky. Učitelé dohlédnou, aby se 

třídy nekumulovaly v šatnách. 

Školní družina bude otevřena pouze v odpoledním režimu. Dodržují se homogenní 

skupiny. 

V rámci první fáze rozvolnění bude možná spolupráce třídních učitelů a psycholožky 

k programům věnovaných na posílení vztahů ve třídách, zapojit tedy aktivity na posilování 

vztahů, komunikace a podporu seberegulace. Program bude proveden ve všech třídách. 

Zákonní zástupci, kteří nesouhlasí s testováním žáků, písemně oznámí tuto skutečnost 

třídnímu učiteli a ten jim zajistí offline výuku. 

Řešení pozitivity u žáků: 

Důsledné trasovaní: přechod tříd na distanční výuku v případě pozitivního testu 

(jednoduché pravidlo s nárokem na PCR vyšetření pro všechny spolužáky, automaticky 

identifikované prostřednictvím propojení se školními informačními systémy). 

1. Přechod na distanční výuku třídy, pokud je pozitivní žák nebo učitel v dané třídě a byl v 

prezenční výuce s ostatními v posledních 48 hodin od projevu symptomů nebo pozitivního 

testu, pokud nemá příznaky. To se tedy bude týkat typicky pozitivních případů při čtvrtečním 

pravidelném testování v rotační výuce a případů, které budou identifikovány mimo školu. 

2. Nárok na PCR vyšetření pro všechny žáky a zaměstnance školy, kteří byli v prezenční výuce 

s pozitivním případem v posledních 48 hodin od projevu symptomů nebo od pozitivního testu, 

pokud nemá příznaky. Žáci se účastní prezenční výuky až s negativním PCR testem nebo po 14 

dnech bez testu. 

3. Identifikaci těchto žáků a zaměstnanců prostřednictvím informačních systémů ve školství, 

na základě čehož budou předány informace KHS, která okamžitě vystaví žádanky na PCR 

vyšetření. 

 

 

 

 

 

 



 

Harmonogram příchodů na oběd 

 

1.A až 5.A od 12. 4. do 16. 4. 2021 

 

1.A – 11:40  

2.A – 11:50 3.A – 12:15 

4.A – 12:30 

5.A – 12:50 

Každý učitel dohlíží na svou třídu. 

13:20 – distanční studium 1. stupeň 

13:40 - distanční studium 2. stupeň 

 

1.B až 5.B od 19. 4. do 22. 4. 2021 

 

1.B – 11:40  

2.B – 11:50  

3.B– 12:15  

4.B – 12:30 

5.B– 12:50  

Každý učitel dohlíží na svou třídu. 

13:20 – distatční studium 1. stupeň 

13:40 -  distatční studium 2. stupeň 

 


