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Hurááá,   

od 10. 5. nastupují k prezenční výuce i žáci druhého stupně - střídavě 

Vážení rodiče, milí žáci 

 Od pondělí 10. května 2021 se vracíme zpět do školních lavic i na druhém stupni. Konkrétně 6. a 7. 
ročník. Distanční výuka pokračuje pro 8. a 9. ročníky. Od 17. 5. nastupují žáci 8. a 9. ročníku na 
prezenční vzdělávání a 6. + 7. ročník přejde na distanční vzdělávání. Atd. 

 Prezenční výuka bude dle platného rozvrhu na tento školní rok. Na TV si žáci vezmou s sebou 
sportovní oblečení a obuv na ven. 

 Nelze slučovat ročníky, je třeba dodržovat homogenní skupiny. 

 Sraz žáků je ze zadní strany budovy u hřiště. Každá třída stojí samostatně. 

Vstup do školy: 6.A +7.A - v 8. 15;   6.B + 7.B – v 8. 20;   6.V+7.V – v 8. 25.  
 
 

 Žáky si vyzvedne vyučující první hodiny. Testování proběhne pro celou třídu zaráz, dle pokynů 
pedagogických pracovníků. Žák si může přinést i vlastní test, který si udělá společně se třídou. Žák 
s negativním testem a bez příznaků může jít do třídy. V případě pozitivního výsledku testu, musí jít 
žák, co nejdříve domů a přihlásit se u svého praktického lékaře. Můžete vyplnit souhlas s odchodem 
svého dítěte domů bez doprovodu. Pokud tento souhlas nebudeme mít, musíte si dítě vyzvednout. 

 https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole - zde jsou letáky i videa jak se testovat, včetně všech 

odkazů na metodická dopručení MŠMT a MO MZdr. 

 Testování má proběhnout 2x týdně. První testování v první den příchodu žáka do školy! 

 

Výjimka z testování:  

1. Dítě je naočkováno – je nutné doložit certifikát ministerstva zdravotnictví, že bylo naočkováno 2 

dávkami a uplynulo nejméně 14 dní od druhé dávky. 

2. Dítě má již hotový PCR nebo POC test – doložit potvrzení s negativním výsledkem od 

zdravotnického zařízení, které není starší 48 hodin. Nebo si ZZ donese vlastní test, který je mezi 

schválenými výjimkami MZ a testování proběhne ve škole pod dohledem. 

3. Dítě prodělalo v posledních 90 dnech onemocnění COVID 19 – doložit potvrzení o pozitivním 

testu na COVID 19 (počítá se od data prvního pozitivního testu), uplynula doba izolace, 

karantény a nejeví žádné příznaky. 

 
 Přineste si 3 zdravotnické roušky nebo respirátory. Nošení ve vnitřních prostorech je povinné. 

 Od 10. 5. jsou žáci na prezenční výuce automaticky přihlášeni na oběd, pokud je strava uhrazena. 
Případné odhlášení stravy je povinností rodičů. 

 Žáci na distanční výuce si obědy přihlašují sami a mohou si je vyzvednout v době: od 10:30 do 11:00 
a od 13:45 do 14:00. 
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Následné kroky při výskytu pozitivního testu 
 Pozitivně testovaný žák je izolován od negativně testovaných do určené místnosti 

(„Marodka“ v přízemí školy). 
 Škola kontaktuje zákonného zástupce, aby si dítě převzal. V případě předem uděleného 

souhlasu zákonného zástupce, může jít žák sám domů. 
 Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl 

pozitivně testován. Ten je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem 
informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného 
praktického lékařství a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření 
metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. 

 V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční 
výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny 
děti, žáky a studenty, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování (vč. 
školní družiny) v některý z předchozích 2 dnů  (i v těchto případech bude pozitivně 
testovaný izolovaný zvlášť od negativně testovaných). 

 V případě, že je pozitivně testovaný pedagogický pracovník školy, vztahují se pravidla 
izolace skupin na všechny žáky, které daný pedagog vyučoval v posledních 2 dnech. 

Pokračování testování (konfirmace) a návrat do školy:  
 Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení 

negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o 
ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického 
lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost. 

 Dítěti, žákovi nebo studentovi, který byl v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po 
provedení PCR testu) v jedné třídě nebo skupině s dítětem, žákem nebo studentem, který 
má pozitivní výsledek testu se neumožňuje osobní přítomnost ve škole nebo školském 
zařízení po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-
CoV-2  žáka s pozitivním výsledkem antigenního testu.   

 V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG 
testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek danému škole/ školskému zařízení, které 
dále informuje původně indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této 
skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků. 

 V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného 
AG testem, zákonný zástupce žáka je povinen okamžitě informovat školu o tomto 
pozitivním výsledku testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické 
stanici seznam dětí, žáků nebo studentů, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených 
dnech s jiným dítětem, žákem, studentem nebo pedagogickým pracovníkem, který měl 
pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. KHS nařídí žákům ze 
seznamu podle věty první karanténu a dále postupuje podle mimořádného opatření 
Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény. 

 Pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným 
opatřením KHS) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole 
více než poloviny dětí, žáků nebo studentů alespoň jedné skupiny/třídy, přechází 
nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu. Viz § 184a odst. 1 ŠZ. 

 V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným dětem, žákům či 
studentům vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné 
absenci. Doporučuje se, pokud to organizační možnosti školy dovolí, poskytovat ve škole 
nepřítomným dětem, žákům či studentům studijní podporu na dálku, např. formou 
zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období. Žáci a studenti se zapojují 
na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky. 

 

     S pozdravem Mgr. Roman Burda, ředitel školy 
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