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Vážení rodiče, 
 
Od 12.4.2021 se vrací žáci 1. stupně do základních škol k prezenční výuce.  
Učit se budou v rotační výuce ( třídy se budou střídat v prezenční výuce po týdnech), podle následujícího 
harmonogramu: 
Prezenční výuka  od 12.4. - 16.4.2021 - třídy 1., 3., 5. ročníků 
Distanční výuka   od 12.4. - 16.4.2021 - třídy 2. a 4. ročníků  
 
Prezenční výuka  od 19.4. – 23.4.2021 - třídy 2. a 4. ročníků 
Distanční výuka   od 19.4. -  23.4.2021 - třídy 1., 3., 5. ročníků 
 
Střídání ročníků v tomto pořadí bude po dobu rotační výuky zachováno. 
 

 Žáci se budou testovat neinvazivními antigenními testy dvakrát týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek první 
vyučovací hodinu pod dohledem třídního učitele Testování si provedou žáci sami. Žákům 1.,2. a 3.ročníků může 
s testováním pomoci jeden z rodičů. Doprovod rodiče je potřeba nahlásit třídnímu učiteli. 

 Výuka bude probíhat za přísných hygienických opatření. Žáci a zaměstnanci školy budou muset mít ochranu 
nosu a úst. Povinné u dětí budou zdravotnické roušky u zaměstnanců respirátory. 

 Pokud bude antigenní test pozitivní v pondělí, půjde žák na konfirmační PCR test a nebude docházet do 
školy. Pokud bude pozitivní ve čtvrtek, tak celá třída počká mimo prezenční výuku na potvrzovací PCR test 
pozitivního žáka. Pokud se nákaza potvrdí, bude se tím zabývat hygiena.  

 Možné jsou individuální konzultace ve formátu jeden žák, jeden učitel či skupinové konzultace pro žáky 2. 
stupně ohrožené horším prospěchem, či žáků devátých tříd maximálně ve skupině 6 žáků. 

  

 Provoz školní družiny bude probíhat bez změn.  

 Ranní družina od 6,30 hod. do 7,05 hod. ve svých kmenových třídách  

 Odpolední družina 10,50 hod. do 16,00 hod. v homogenních skupinách jednotlivých tříd. 
  

 Provoz školní jídelny  

 Všichni žáci na prezenční výuce mají obědy automaticky přihlášeny. 
 
Další informace k testování: 
 

 Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru 
SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 
provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky 
onemocnění COVID-19.  

 Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně 

v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování 

izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním 

výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit . Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní 

testování dle harmonogramu školy. 

 Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o 
provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě 
dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo 
nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu 
podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.  

 1 Distanční způsob vzdělávání by měla škola povinnost poskytovat pouze za předpokladu, že by z 

důvodu neúčasti na testování nebo karantény nemohla být ve škole účastna vzdělávání většina dětí, 

žáků nebo studentů třídy nebo skupiny (srov. s § 184a odst. 1 školského zákona).  
 2 Potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp. 

 
Mgr. Jaroslav Bečák, ředitel školy 
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