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INFORMACE PRO RODIČE 
 

Vážení rodiče, 
srdečně Vás zdravíme na začátku školního roku 2021/22 a jsme rádi, že ho můžeme zahájit 
prezenční výukou ve škole se všemi žáky. MŠMT vydalo dne 17.8.2021 doporučení pro 
provoz škol od 1.9.2021 a my Vám na základě něj předkládáme podstatné informace, které 
z něj plynou. Věřím, že tento rok bude s Boží pomocí v režimu, na který jsme zvyklí a je 
nám v něm dobře. 
 
Jak to bude probíhat od 1.9.? 
 

 
Při vstupu do školy je nutné mít nasazen prostředek dýchacích cest. Pohyb zákonných 
zástupců po škole je omezen. 
 

 
Od pondělí 6.9.2021 bude zahájena výuka dle rozvrhu i s odpoledním vyučováním. 
 

 

VÝUKA PREZENČNÍ 

Od 1.9.2021 1.st. 2.st. 

1.9.,6.9.,9.9. 
Testování antigenními testy po 
návratu ze mše sv. ve třídách ( 

vyjma 1. ročníku ) 

Testování antigenními testy 
1.vyuč. hod. 

2.9. 
Testování antigenními testy 

1.vyuč. hod. – 1. ročník 
 

Roušky/respirátory 
Ve všech společných prostorách 

vyjma třídy 

Ve všech společných prostorách 
vyjma třídy 

ORGANIZACE VÝUKY OD 1.-3.9.2021 

STŘEDA 1.9. ČTVRTEK 2.9. PÁTEK 3.9. 

8.00 mše sv. v kostele 
PMPK, přivítání prvňáčků 

Třídnické hodiny, zkrácená 
výuka 

Třídnické hodiny, zkrácená 
výuka 

Rodiče žáků 1.A spolu 
s dětmi počkají na třídní 
učitelku před školou. Pí 
učitelka je vyzvedne a 
odejdou společně do třídy. 

Odchody na oběd: I.A 10:40, 
II.A+II.B+III.A 11:00, IV.A 11:15, V.A 
11:30,  
 VI.A +VI.B11:40, VII.A 11:50, VIII.A 
12:00, IX.A  12:10 

 

Odchody na oběd: I.A 10:40, 
II.A+II.B+III.A 11:00, IV.A 11:15, V.A 
11:30,  
 VI.A +VI.B11:40, VII.A 11:50, VIII.A 
12:00, IX.A  12:10 

 

Výuka od 9.30 -10.15,poté 
odchod na obědXdomů 

1.A – 3.vyuč.hodiny (do 10.40) 1.A – 3.vyuč.hodiny (do 10.40) 

ŠJ, ŠD i ŠD jsou v provozu Možnost svačin Možnost svačin 
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• Dle nařízení vlády budou žáci ZŠ na začátku školního roku 3x testováni antigenními 
testy. Na základě výsledků získaných z testování bude rozhodnuto o dalším 
postupu. Další testy budou provedeny pouze v případě odhalení lokální nákazy. 

•  První test bude proveden 1. září ( středa ) po návratu ze mše sv., dále pak 6. září ( 
pondělí ) a 9. září ( čtvrtek ), vždy 1. vyuč. hodinu za přítomnosti třídního učitele/ 
vyučujícího 1.hod. 

• Žáci, kteří nebudou přítomni 1.vyuč. hodinu, provedou si test bezprostředně po 
svém příchodu do školy. 

• Testování nepodstupují žáci, kteří: 
- jsou 14 dnů po plně dokončeném očkování 
- po prodělaném onemocnění Covid-19 (po dobu 180 dní od1. pozitivního testu ) 
- doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě 

• Žáci, kteří se testování nepodrobí, budou se účastnit prezenční výuky za těchto 
podmínek: 
- Povinnost nosit ochranu dých. cest po celou dobu pobytu ve škole ( i ve třídě ) 
- Nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převlékají se s odstupem od ostatních 
- Nesmí zpívat 
- Při konzumaci potravin musí sedět v lavici 

• Pro žáky 1.-3. ročníku je umožněna asistence třetí osobou. Pokud budete chtít 
využít tuto možnost, testování za vaší asistence bude probíhat v testovací dny na 
chodbě u vstupu do školy, a to v čase od 7.30 – 7.50hod. Výjimku mají rodiče žáků 
1. ročníku, kteří mohou být s dítětem po dobu testování ve třídě, samozřejmě 
s respirátorem. 

 

• Žádáme všechny rodiče netestujících se žáků, aby po svých dětech 1.9.2021 zaslali 
potvrzení o dokončeném očkování, prodělaném onemocnění nebo negativní 
výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Taktéž žádáme o potvrzení, 
pokud Vaše dítě trpí chronickým onemocněním nebo alergií. 

 
 

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID -19 

 

• Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není do školy vpuštěn 
v případě, že je přítomen zákonný zástupce žáka 

• Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka a není přítomen zák. zástupce – škola 
neprodleně oznamuje tuto skutečnost zák. zástupce, aby si žáka ze školy vyzvedl 

• Příznaky jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole – žák si nasadí 
roušku/respirátor, bude izolován od ostatních, škola neprodleně oznamuje tuto 
skutečnost zák. zástupci, aby si žáka ze školy vyzvedl 
 
 
 

POVINNÉ NEINVAZIVNÍ TESTOVÁNÍ PRO ŽÁKY ZŠ 
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KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ POZITIVNÍHO VÝSLEDKU TESTU 

 

• V případě pozitivního výsledku testu bude testovaný izolován od ostatních 

• V případě pozitivního výsledku testu ve skupině testovaných, izolace se vztahuje 
na všechny žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu 

• Škola neprodleně oznamuje tuto skutečnost zák. zástupci, aby si žáka ze školy 
vyzvedl 

• Škola vydá pozitivně testované osobě potvrzení a poučí ho o dalších krocích – 
kontaktovat praktického lékaře/ lékaře pro děti a dorost a ten rozhodne o 
vyšetření RT -PCR  
 

KONFIRMACE A NÁVRAT DO ŠKOLY 

 

• Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce po předložení 
negativního testu RT-PCR nebo po skončení izolace. Potvrzení o ukončení izolace 
vydává lékař pro děti a dorost. 

• Žákovi, který byl v předcházejících dvou dnech v jedné třídě se žákem pozitivně 
testovaným, se neumožňuje osobní přítomnost ve škole po dobu do zjištění 
výsledku RT-PCR u žáka s pozitivním výsledkem. V praxi se jedná pouze u testování 
9.září. Toto ustanovení se netýká žáků řádně očkovaných nebo kteří prodělali 
onemocnění Covid-19 a jsou v ochranné lhůtě. 

• V případě, že RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného, doloží tato osoba 
výsledek škole a všichni žáci se mohou vrátit k prezenční výuce. 

• V případě, že RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného, zák. zástupce 
oznámí tuto skutečnost škole a škola následně zašle příslušné KHS seznam žáků, 
kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s tímto žákem. KHS postupuje 
dle mimořádného opatření MZ o nařizování izolace a karantény. 
 

VÝUKA A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ 

 

• Pokud je v důsledku mimořádných opatření znemožněna osobní přítomnost ve 
škole více jak poloviny žáků, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku. 

• V ostatních případech nemá škola povinnost poskytovat nepřítomným žákům 
vzdělávání distančním způsobem 

• Pokud žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, škola 
nemůže umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání, protože by tím porušila 
mimořádné opatření. 

• Žák není automaticky omluven, je třeba žáka omluvit v souladu se školním řádem. 
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• Školní družina i školní klub bude v provozu od 1.9.2021 

• Ranní družina bude probíhat ve třídě 5.A. Zvoňte na zvonek ranní družiny. 
Testování žáků v ranní družině probíhat nebude! 

• Odpolední družina je ve všech odděleních v běžném provozu do 16.30 hod.,  

• Družina budou probíhat v kmenových učebnách tříd. 

• Doporučujeme dát žákům vhodné teplé oblečení a obuv na převlečení na pobyt 
venku 
 

oddělení paní vychovatelka třída 

ŠD 1 ( žáci 1.A ) Pavla Genzerová 1.A 

ŠD 2 ( žáci 2.A+B) Lenka Slezáčková 2.A 

ŠD 3 ( žáci 3.A ) Jitka Žůrková 3.A 

ŠD 4 ( žáci 4.A ) prozatím suplování 5.A 

 
 
 
 
 
 
 
 

ŠKOLNÍ JÍDELNA  

 

• Žáci všech přítomných ročníků ve škole se budou stravovat u stolů po 6, 
s rozestupy 1,5m, během oběda si budou žáci odkládat roušky do sáčku. 

• Není možný samoobslužný výdej 

• Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo v karanténě ani jejich zák. zástupci, 
pokud jsou s nimi v karanténě nebo izolaci, dále pak nemocné osoby 

• Žáci, kteří se nepodrobí testování, budou sedět s odstupem od ostatních nejméně 
1,5m  

 
 
 

DALŠÍ INFORMACE 

 

• Plavecký výcvik je možné zrealizovat, bude uskutečněn v avizovaném termínu 

• Výuka TV bude probíhat ve vnitřních i venkovních prostorech 

• V hudební výchově je již povolen zpěv 

• Preventivní programy pro žáky je možné realizovat 

• Je umožněna přítomnost pracovníkům ped.-psych. poraden 

• První třídní schůzky se uskuteční 7.9.2021 v 16 hod. v jídelně školy 
 
 
 
 

ŠKOLNÍ DRUŽINA ( 1.-4. roč. ) a ŠKOLNÍ KLUB ( 5.-9. roč. ) od 1.9.2021  
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KOMUNIKACE  

 

• Žáci a zákonní zástupci mohou kontaktovat vyučující v čase jejich pracovní doby, 
v době konzultačních hodin vyvěšených na webu školy nebo dle domluvy 
s jednotlivými učiteli prostřednictvím EduPage nebo emailu. Respektujte, prosím, 
rozvrh vyučujících. 

• Vedení školy Vás bude aktuálně informovat o všech změnách na webu školy 
v záložce Covid19-informace, prostřednictvím Edupage. Jelikož se opatření i 
nařízení mohou měnit ze dne na den, sledujte pečlivě všechny informace. 
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