
Vážení rodiče, milí žáci, 

od pondělí 12. dubna 2021 bude obnovena částečná výuka na základních školách v rozsahu 

prvního stupně. 

V týdnu od 12. 4. 2021 budou vzdělávány: 

        prezenčně: třídy I.A, I.B, III.A, V.A, V. B 

  distančně: třídy II.A, II.B, III.B, IV.A, IV.B 

  

V týdnu od 19. 4. 2021 budou vzdělávány: 

   prezenčně: třídy II.A, II.B, III.B, IV.A, IV.B       

   distančně: třídy I.A, I.B, III.A, V.A, V. B    

  

Žáci 2. stupně se nadále vzdělávají distanční formou. S jejich nástupem do školy se počítá 

v druhé fázi. 

 

Výuka na 1. stupni 

Rozvrhy hodin zůstávají nezměněné (rozvrh pro prezenční a rozvrh pro distanční výuku – viz. 

Bakaláři).  

Při prezenční výuce musí být zachována homogenita skupin. I nadále není umožněna výuka 

zpěvu a tělesné výchovy. Hudební výchova bude vyučována v teoretické rovině (např. 

poslech), tělesná výchova bude realizována v podobě tematických vycházek.  

 

Pro prezenčně vzdělávané žáky platí na základě mimořádného opatření Ministerstva 

zdravotnictví přísná režimová opatření: 

- žáci musí mít dýchací cesty po celou dobu pobytu ve škole chráněny chirurgickou 

rouškou, nebo respirátorem 

- testování antigenními testy 2x týdně - pondělí a čtvrtek - před zahájením výuky  

 

Testování 

     K testování budou použity samoodběrové antigenní testy. Pracovníci školy jsou při 

testování oprávněni pouze asistovat, ne testování provádět. 

    Testování je dobrovolné, je však podmínkou k tomu, aby se žáci mohli prezenčně 

vzdělávat.  

     Pokud nesouhlasíte s testováním svého dítěte, oznamte prosím tuto skutečnost co nejdříve 

třídnímu učiteli a do školy dítě neposílejte. Vaše dítě se v takovém případě prezenčně 

vzdělávat nemůže, z prezenční výuky musí být omluveno a bude dostávat úkoly. Na 

konkrétních podmínkách se s Vámi dohodne třídní učitel. V době, kdy je zbytek třídy 



vzděláván prezenčně, nejsou pedagogičtí pracovníci povinni s takovým žákem vést distanční 

výuku. 

Pokud žák dochází do ranní školní družiny, bude se testovat pouze ve ŠD. 

Testování nejmladších žáků (1. – 3. třída) může v případě zájmu provést ve škole zákonný 

zástupce nebo jiná písemně pověřená osoba. Žáci, které budou na testování doprovázet rodiče, 

budou do školy vstupovat hlavním vchodem, testovat se budou mimo svou třídu v prostoru 

šaten 2. stupně. 

Pokud žáci nedochází do ranní školní družiny a zákonný zástupce nevyužije možnosti 

testování se zúčastnit, budou žáci testováni vždy v pondělí a čtvrtek v kmenové učebně třídy 

před zahájením výuky. 

Testování se nemusí zúčastnit žáci, kteří nemoc COVID-19 prodělali a jsou po nemoci 90 dní 

od prvního pozitivního PCR testu. Toto je nutné doložit třídnímu učiteli písemnou formou 

(potvrzení o pozitivním testu nebo od lékaře). Po uplynutí lhůty 90 dní je třeba se ihned 

následující testovací den zapojit do testování. Testování se také nemusí zúčastnit žáci, kteří 

mají negativní PCR test ne starší než 48 hodin. 

Doporučujeme Vám s dětmi shlédnout návody pro provedení samoodběrového 

testu: test SINGCLEAN . 

 

 

Školní družina funguje pro prezenčně vzdělávané žáky při dodržení homogenity tříd. 

Školní jídelna je nadále v provozu. 

 

Další informace k nástupu žáků do školy - odkazy: 

Mimořádné-opatření-ochrana-dýchacích-cest-s-účinností-od-12.4.2021-do-odvolání 

Mimořádné-opatření-opatření-ve-školách-s-1.-fází-rozvolnění-s-účinností-od-12.-4.-2021-do-

odvolání 

Mimořádné-opatření-testování-žáků-ve-školách 

Stránky MŠMT s informacemi pro rodiče: Informace pro rodiče 

Stránky MŠMT s informacemi pro žáky: Informace pro žáky 

 

 

PaedDr. Miroslav Veselý 

        ředitel školy 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=5s
https://skolazh.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-12.4.2021-do-odvolani.pdf
https://skolazh.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimoradne-opatreni-opatreni-ve-skolach-s-1.-fazi-rozvolneni-s-ucinnosti-od-12.-4.-2021-do-odvolani.pdf
https://skolazh.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimoradne-opatreni-opatreni-ve-skolach-s-1.-fazi-rozvolneni-s-ucinnosti-od-12.-4.-2021-do-odvolani.pdf
https://skolazh.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimoradne-opatreni-testovani-zaku-ve-skolach.pdf
https://testovani.edu.cz/pro-rodice
https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty

