
Organizace výuky od 12. 4. 2021 
 
Od 12. dubna a každý další lichý týden bude probíhat prezenční výuka podle normálního rozvrhu 
ve třídách 2. A, 3.A, 3.B, 4. A a 4.B.  
 
Od 19. dubna a každý další sudý týden bude probíhat prezenční výuka podle normálního rozvrhu 
ve třídách 1.A, 1.B, 2.B, 5.A a 5.B. 
 
Prosíme rodiče, aby neposílali do školy děti s příznaky infekčního onemocnění. 
 
Žáci musí mít po celou dobu výuky minimálně chirurgickou roušku.  
 
Každé pondělí a čtvrtek bude probíhat testování žáků pomocí LEPU testu. S postupem testování se 
seznamte na odkazu https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole 

Zde je přesně uvedeno, jak se bude postupovat při testování a v případě pozitivního výsledku 
testu. Na stránce je také instruktážní video. 
V každé třídě bude s třídní učitelkou 1 nebo 2 asistentky pedagoga. Dětem s testem pomůžeme. 
Pokud by se testování chtěl účastnit zákonný zástupce, musíme dodržet přísná hygienická 
pravidla. V tomto případě se rodič domluví na postupu s třídním učitelem.  
 
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 (potvrzení 
od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.). Pokud ji 
škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy. 
 
Pokud rodič nechce dítě testovat, nebude dítěti umožněna účast na prezenční výuce.  
 
Školní družina a jídelna bude v běžném provozu vždy pro ty žáky, kteří se mohou účastnit 
prezenční výuky. 
Žáci, kteří navštěvují ranní družinu se budou testovat v pondělí a ve čtvrtek v družině (ve škole už 
ne).  
Dále je možné otevřít celodenní oddělení školní družiny v rámci řešení péče o děti zaměstnanců 
vybraných profesí.  
Ve školní družině se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání žákům 1. stupně základních škol, 
jejichž zákonní zástupci jsou: 

▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, 
▪ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní 
škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo 
Praktická škola dvouletá, nebo 
▪ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 
▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů, 
▪ příslušníci ozbrojených sil, 
▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 
▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 
▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 
▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky. 

Pro tyto žáky bude zajištěna účast na distanční výuce kmenové třídy. Zájemci se opět obrátí na své 
třídní učitele. 
 

 

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

