
Provoz školy od 12. dubna 2021 

 

Od pondělí 12. dubna 2021 se k povinné prezenční výuce vracejí třídy 1. stupně.   

Třídy na Nové Vsi (1. – 4. ročník) se na základě Mimořádného opatření MZd ze dne 6. 4. 2021 

budou vzdělávat od 12. 4. 2021 všechny prezenčně.  

Příchod do školy: Žáci, kteří nechodí do školní družiny, přicházejí do školy hlavním vchodem  v čase 

7.40 h – 7.55 h. Při vstupu do budovy musí mít chráněné dýchací cesty chirurgickou rouškou nebo 

respirátorem, vydezinfikují si ruce a odcházejí do své šatny (žáci 4. očníku  se na chodbě přezují, boty si 

odloží na připravenou lavičku a jdou do své třídy). Do budovy školy vstupují bez doprovodu. Při 

příchodu do školy a pohybu v ní dodržují rozestupy.  

Přítomnost žáků na prezenční výuce je podmíněná účasti na testování (dle mimořádného opatření 

MZd). 

Testování žáků antigenními testy: vždy při prvním příchodu do školy musí být každý žák otestován. 

Pravidelně bude testování probíhat první vyučovací hodinu v pondělí a ve čtvrtek. O výsledku testování 

povede záznam třídní učitel. Děti, které budou docházet do ranní školní družiny, budou testovány ihned 

po příchodu do ŠD v tělocvičně.  K testování jsou určené testy, u kterých se používá výtěr z přední části 

nosu.  

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, 

provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.  

Jestliže se testování žáků budou chtít ve výjimečných případech účastnit rodiče (u žáků 1. – 3. ročníku), 

budou ke škole i s dětmi přicházet hlavním, kde budou jednotlivě podle příchodu na vyzvání vstupovat 

s dítětem do školy a ve speciálně vyčleněné místnosti (tělocvičně) proběhne testování dětí. Testování 

začne vždy v 8.00 h. Po otestování odchází žák sám ihned do třídy. V případě testování dětí za 

přítomností třetí osoby, která není zaměstnancem školy, je nutné v maximální míře zajistit oddělení 

těchto osob od ostatních zaměstnanců, dětí a žáků, kteří nejsou součástí testované skupiny. 

Testování se neprovádí u osob, které prodělaly onemocnění covid – 19 a neuplynulo více než 90 dnů od 

prvního RT – PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit 

(potvrzení od lékaře, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě).  

V případě, že se ve skupině testovaných objeví pozitivní test v jiný než první den prezenční výuky 

v daném týdnu, všichni žáci dané třídy budou zařazeni do izolace, škola má povinnost tuto skutečnost 

hlásit na KHS, která dětem nařídí karanténu.  Dítě vyčká na doprovod.  

Prezenční výuka: Probíhá podle platného rozvrhu hodin bez tělesné výchovy a zpěvu. Místo tělesné 

výchovy vyučující zařadí vycházku do přírody.  

Po celou dobu pobytu ve škole musí žáci nosit ochranu dýchacích cest (i během výuky). Každý žák 

musí mít na den minimálně 2 chirurgické roušky uložené v obalu.  



Z důvodu častého větrání vnitřních prostor během výuky prosíme rodiče o dostatečné a vhodné oblečení 

dítěte.  

Stravování: Žáci, kteří nechodí do školní družiny, odcházejí po ukončení poslední vyučovací hodiny na 

oběd s vyučujícím, poté odcházejí domů. Podle počtu žáků, kteří půjdou po obědě domů, stanovíme  

rozvrh stravování. Počítejte s tím, že časy návratu domů se budou různit,  někteří na oběd nepůjdou 

ihned v 11.40 (12.35), ale později  

Provoz školní družiny 

Ranní školní družina začíná v 6.55h. Vzhledem k nařízení MŠMT zachovat homogenitu skupin žáků, 

bude provoz ranní ŠD probíhat v kmenových učebnách. Příchod do ranní školní družiny je možný do 

7.25 h (jako obvykle). 

Odpolední školní družina probíhá v běžném čase od 11.40 h do 16.30 h. Děti zůstávají v kmenových 

třídách. Na oběd chodí podle rozpisu od 11.45 h (pokud výuka končí v 11.40 h) nebo od 12.40 h (pokud 

výuka končí v 12.35 h).  

 

Žádáme rodiče, aby neposílali do školy děti s těmito příznaky onemocnění: zvýšená 

tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti 

břicha, průjem), ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýma, 

bolest hlavy. 

 

V době distanční výuky zůstává pro děti zaměstnanců kritické infrastruktury 

zachována možnost přítomnosti na vzdělávání ve školní družině v době od 6.00 h do 

16.30 h. 


