
Informace k nástupu žáků od 12. 4. 2021 a jejich testování 

 

Na základě rozhodnutí vlády ze dne 6. dubna 2021 je od 12. 4. 2021 umožněna prezenční 

výuka žákům 1. stupně v tzv. rotačním režimu. 

Prezenční výuka v liché týdny tzn. 12.4.-16.4. a 26.4.-30.4. atd. 

I.A  I.B I.C  II.B  II.C  III.A  IV.B  V.B 

Prezenční výuka v sudé týdny tzn. 19.4.-23.4. a 3.5. -7.5. atd. 

II.A  III.B   III.C   IV.A   IV.C  V.A   V.D   V.C 

Výuka u prezenčních tříd bude probíhat dle stálého rozvrhu. U tříd, které mají distanční 

výuku, bude výuka probíhat dle rozvrhu online hodin. V případě úpravy rozvrhu online hodin 

Vás bude informovat třídní učitel/ka. Nadále platí, omezí pro výuky TV a HV. 

Ve třídách a v odděleních ŠD bude nastaveno řádné a časté větrání a důkladná dezinfekce. 

Dle nařízení vlády musí mít všichni žáci na ústech chirurgické roušky a osoby nad 15 let 

respirátor třídy nejméně FFP2 nebo KN95. Dejte prosím dětem nejméně dvě roušky na den a 

sáček na použitou roušku. 

Průběh samo-testování žáků na ul. Závodní 822: 

- Bude probíhat formou samotestování v pondělí a ve čtvrtek, kdy budou využity 

antigenní neinvazivní testy Singclean . Součástí testů je vatová tyčinka (ničím není 

napuštěna), kterou si dítě přetře vnitřní část nosu, jen zkraje. Nejedná se o výtěr 

z nosohltanu. U menších dětí 1.-3. třídy může dítěti při testování pomoct zákonný 

zástupce (či jiná osoba, která bude mít písemné svolení od zákonného zástupce). 

 

- Instruktážní video k testování naleznete zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4 

 

- Další obecné informace nejenom o testování naleznete na stránkách: 

www.testovani.edu.cz 
 

- Ranní ŠD - žáci budou testování při vstupu do školy ve vrátnici.  
 

- Žáci I.C vstupují do budovy školy hlavním vchodem a testování proběhne v učebně PC  
- Žáci II.C vstupují do budovy školy bočním vchodem (od ŠJ), testování proběhne ve 

třídě ŠD  
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4
file:///C:/Users/lisovav/Desktop/www.testovani.edu.cz


Výsledky testování: 

- A) V případě pozitivního žáka během pondělního samo-testování třída nejde do 

karantény. Žák, kterému vyšel pozitivní výsledek, počká na zákonného zástupce 

v tzv. covidové místnosti. Zákonnému zástupci je vše oznámeno a předá se mu 

Potvrzení o pozitivním výsledku antigenního testování. Zákonný zástupce 

telefonicky kontaktuje ošetřujícího lékaře, který rozhodne o případném testování 

PCR testem. Do školy se žák vrací až po uplynutí karantény nebo po negativním 

PCR testu. 

 

- B) Pokud se prokáže pozitivní test při čtvrtečním testování, dojde k izolaci pozitivně 

testovaného a domů odchází celá třída. Pozitivní žák postoupí dle rozhodnutí 

ošetřujícího lékaře PCR test, o jehož výsledku bude škola informovat rodiče všech 

žáků ve třídě. V případě negativního výsledku PCR testu bude výuka pokračovat dle 

rozvrhu. V případě pozitivního testu, rozhodne o dalším postupu Krajská hygienická 

stanice. 

 

- V přílohách Vám zasíláme názorné přehledné letáky. 

 

Ošetřovné: 

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne?fbclid=IwAR2yv0uHFWIwkUnIeKC3o5FMYFa2hJ

m5IjnMmeeI-Q7UFUKpRoZSr1JsZPQ 

Co se stane, když do školy dítě nepošlete: 

- Napište třídnímu učiteli omluvenku na uvedený termín prezenční výuky, absence 

bude omluvena. Vyučující Vám zašle seznam  probraného týdenního učiva a úkoly. 

Nejedná se o distanční výuku, tzn. online hodiny během prezenčního týdne 

nebudou. 
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