
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,  

nadešla chvíle, kdy se budou moci děti vrátit do škol, zatím jen rotačně. Podmínkou 

prezenční výuky (ve škole) jsou testy. Naše škola by měla obdržet LEPU testy. 

Vzhledem k dodržování všech hygienických podmínek ve škole i v družině jsme se 

domluvili, že 12. dubna nastoupí žáci 3. a 4. ročníku. Pokud se nic nezmění, tak 

19. dubna by nastoupili žáci 1., 2. a 5. ročníku. Obě skupiny by se měly po 

týdnech střídat – jeden týden ve škole a jeden týden doma.  

 

Instrukce pro období 12.4. – 16.4. 2021 

Testování je pouze pro bezpříznakové děti. Necítí-li se dítě dobře nebo má 

příznaky COVID – 19, musí se obrátit na dětského lékaře. 

Před zahájením prezenčního vzdělávání je nutné nahlásit změny, které nastaly – 

adresa, telefonní číslo (na které bude vždy někdo reagovat) a e-mail. 

 

 

 



PRAVIDLA: 

Před školou: každá třída bude v prostoru před školou zvlášť 

                      místní děti by měly docházet na určený čas 

 

Vstup do školy:              3. ročník – 7.25 hod.                       4. ročník – 7.30 hod. 

Žáci budou odvedeni do učeben, ve kterých proběhne testování. Po zjištění výsledků 

se žáci přemístí do svých tříd. Pozitivně testování žáci budou v izolační místnosti 

čekat na zákonného zástupce, který si je vyzvedne. 

 

TESTOVÁNÍ 

Testování musí absolvovat všichni žáci 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek. 

Testování se provádí samoodběrem pomocí neinvazivních testů. 

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

- video o testování žáků (LEPO testy) a instruktážní leták 

V případě testování mladších žáků, kdy si testovaný není schopen provést test sám, 

je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce nebo jiná 

osoba, která musí mít souhlas k provedení této asistence). Při asistenci zákonného 

zástupce bude prováděno testování u hlavního vchodu do budovy školy, abychom 

zajistili bezpečnost ostatních žáků. 

 

KDO SE NEMUSÍ TESTOVAT:  

- žák, který doloží potvrzení o pozitivním testu RT-PCR, od kterého neuplynulo 

více než 90 dnů 

- žáci, kteří předloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo POC testu, který 

není starší 48 hodin 

- žáci při individuálních konzultacích 

 

VÝSLEDKY TESTŮ 

Na přiložených schématech uvidíte, jak budeme postupovat, pokud ve třídě bude 

pozitivně testovaný žák -  

https://testovani.edu.cz/files/testovani-prehled-navaznych-postupu-6-4-21.pdf . 

 

 

 

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole
https://testovani.edu.cz/files/testovani-prehled-navaznych-postupu-6-4-21.pdf


BEZPEČNOST ŽÁKŮ 

Stále budou platit zavedená pravidla:   

- větrání 

- desinfekce rukou 

- časté mytí rukou 

- nošení chirurgických roušek (v sáčku 2 náhradní) 

- neměnné složení tříd 

- upravený rozvrh přestávek a čas obědů 

 

STRAVOVÁNÍ 

Dodržení všech předepsaných pravidel: 

- rozmístění stolů 

- desinfekce u vstupu 

- jednorázové ručníky 

- nalévání polévky dozorem u stolu 

- připravené příbory, nápoj a ubrousek 

- vždy pouze jedna třída v jídelně 

 

Všichni žáci mají v době prezenčního vyučování (ve škole) automaticky nahlášen 

oběd ve školní jídelně. V případě nemoci je zapotřebí oběd odhlásit. 

I nadále mají žáci, kteří se vzdělávají distančně (doma) možnost odběru obědů 

do jídlonosičů. 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

- dodržení všech předepsaných hygienických pravidel pro školu 

- dodržení stejného složení žáků jako ve třídě 

 

ŠKOLA 

- bude ve všech prostorách dodržovat hygienická pravidla a standard úklidu 

 

 

 

 



DALŠÍ INFORMACE SE MŮŽETE DOZVĚDĚT NA NÁSLEDUJÍCÍCH 

STRÁNKÁCH: 

 

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf 

https://testovani.edu.cz/pro-rodice 

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

- video o testování žáků a instruktážní leták 

https://tadeo.uiv.cz/msit/VIT/pe.pdf   

- 1. fáze otevírání škol 

 

 

Vážení rodiče,  

dovolte nám, abychom Vám poděkovali za dosavadní spolupráci, a doufáme, že 

společnými silami a ohleduplností se nám podaří postupný návrat všech žáků do 

školy a návrat k běžnému režimu, na který jste byli před COVIDEM zvyklí. 

                                                                                                                           

Děkujeme. 
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