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Na základě Mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 14600/2021-

1/MIN/KAN je od 12. 4. 2021 umožněna osobní účast na vzdělávání žáků v omezeném 

režimu. 

V souladu s tímto nařízením upravujeme režim v naší škole takto: 

V týdnu od 12.4. do 16.4.2021 
Prezenční výuka: přípravná třída, 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A  
Žáci ostatních tříd budou vzděláváni v distančním režimu 
 
V týdnu od 19.4. do 23.4.2021 
Prezenční výuka: přípravná třída, 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B 
Žáci ostatních tříd budou vzděláváni v distančním režimu 
 
Výuka bude probíhat podle upravených rozvrhů, které žáci obdrží první den nástupu do 
školy. 
 
Žáci 4. – 5. ročníku vstupují do školy v čase 7.30 – 7.45 vchodem u jídelny.  
Žáci PT, 1. - 3. ročníku vstupují do školy v čase 7:45 – 8:00 vchodem u jídelny.  
 
Všem žákům na prezenční výuce budou obědy od pondělí 12. 4. automaticky přihlášeny. 
(Pokud nemáte zájem o odběr obědů, odhlaste je neprodleně u vedoucí školní jídelny.) 
 
Školní družina bude fungovat v ranním i odpoledním režimu po jednotlivých třídách. 
 

U žáků je podmíněna účast na prezenční výuce testováním, které bude probíhat vždy 

v pondělí a ve čtvrtek a nošením chirurgických roušek, nanoroušek nebo respirátoru FFP2. 

Do školy k testování se může dostavit pouze žák, který nejeví příznaky infekčního virového 

onemocnění. 

Pokud se žák nezúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu odmítnutí testování, škola bude 

absenci evidovat jako omluvenou, ale nemá povinnost zajistit distanční výuku. 

Testování bude probíhat samoodběrem testem Singclean (odkaz na video). V případě 
testování žáků PT a 1. – 3. ročníku je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou 
(zákonný zástupce, osoba pověřená) za dodržení všech předepsaných hygienických opatření.  
 
Žáci přicházející do ranní družiny budou absolvovat testování ihned při příchodu do školy. 
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Testování se neprovádí u dětí:                                                                                                                                                

a) které doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo POC antigenního testu provedeného na 

odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin      

b) doloží potvrzení o absolvování nemoci COVID-19 a neuplynulo více jak 90 dní od začátku 

nemoci  

V případě pozitivně testovaného žáka škola ihned uvědomí zákonného zástupce.  

Žádáme tímto rodiče žáků, aby v době testování byli k zastižení na dříve udaných 

telefonických kontaktech. 

Více informací k testování si můžete přečíst na portále: https://testovani.edu.cz/. 
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