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Informace pro rodiče a žáky 2. stupně ZŠ 

Opatření platná od 3. května 2021 
• Od 3. května 2021 je povolena osobní přítomnost žáků ve škole takto: 

o Žáci 6. – 9. ročníku – rotační výuka (střídání celých tříd po týdnu); 
o od 3. května  (sudé týdny) - 6. A a 8. B - prezenční výuka ve škole, 7. A, 8. A a 9. A - distanční 

výuka; 
o od 10. května (liché týdny) – 7. A, 8. A a 9. A - prezenční výuka, 6. A a 8. B - distanční výuka; 

 
 

• Prezenční i distanční výuka je povinná. 

• Osobní přítomnost dětí ve škole je podmíněna testováním 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek 
při příchodu do školy (školní družiny). Bližší informace o testování naleznete na konci 
dokumentu. 

• Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, které se vzájemně nijak neslučují, 
neprolínají. 

• Zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit respirátory po 
celou dobu pobytu ve škole, žáci použijí zdravotnickou obličejovou masku (chirurgickou roušku 
– dále jen rouška). 

• Je zakázán zpěv. 

• Nově jsou povoleny sportovní činnosti konané venku, pro žáky, kteří se v daném týdnu účastní 
prezenční výuky; v mimořádném opatření k ochraně dýchacích cest je pro tyto sportovní 
činnosti udělena výjimka, žáci tak při sportování nemusejí nosit roušky. 

• Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve 
venkovních prostorách i mimo areál školy. 

• Školní klub bude uzavřen. 

• Žák, který nebude mít řádně nasazenou roušku nebude do školy vpuštěn a nemůže se 
prezenční výuky zúčastnit. 

• Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům 
COVID-19, nesmí do školy vstoupit (dětem může být měřena teplota). 

 
 

Organizace příchodu do školy 
Z důvodu homogenity tříd jsme museli stanovit harmonogram příchodu do školy. Seznamte s ním, 
prosím své děti, aby věděly, kdy pro ně bude umožněn vstup. 
 
  

Třída Příchod do školy 

7. A/6. A 7:45-7:50 

8. A/8. B 7:50-7:55 

9. A 7:55-8:00 

ZŠP 8:00-8:05 

ZŠS 8:05 
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Konec vyučování 
Vzhledem k náročné organizaci školního stravování jsme museli jednotlivým třídám upravit i konec 
vyučování.  

Den Třída Konec vyučování 

Pondělí ZŠP – 4. Z  12:40 

8. A/8. B 13:20 

9. A 13:25 

7. A/6. A 13:30 

ZŠP – 6. Z, 7. Z, 8. Z, 9. Z  13:35 

Úterý 8. B 12:30 

9. A 12:35 

ZŠP – 4. Z, 6. Z, 7. Z, 8. Z, 
9.Z 

12:40 

8. A 13:30 

6. A/7. A 13:35 

Středa  8. A 12:35 

ZŠP-4. Z, 6. Z, 9. Z 12:40 

8. B 13:25 

9. A 13:30 

ZŠP - 7. Z, 8. Z 13:35 

6. A/7. A u ŠJ 13:35 

Čtvrtek  9. A 12:35 

ZŠP – 4. Z 12:40 

8. A/8. B 13:25 

7. A/6. A 13:30 

ZŠP – 6. Z, 7. Z, 8. Z, 9. Z 13:35 

Pátek 6. A  12:35 

ZŠP – 4. Z, 6. Z, 7. Z 12:40 

7. A 13:30 

ZŠP – 8. Z, 9. Z 13:35 

9. A u ŠJ 13:20 

8. A/8. B u ŠJ 13:35 
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Testování dětí 
• Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je zakázána osobní přítomnost při 

vzdělávání, ledaže se výše uvedené kategorie dětí, žáků a studentů, kterých se testování týká, 

podrobí preventivnímu testování ve školách s negativním výsledkem. Dětem, žákům a 

studentům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále 

zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.  

• Pokud se dítě, neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude 

absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost 

zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona, ale v těchto případech budeme žákům 

poskytovat přiměřenou podporu (jako v době nemoci). 

• Děti nemohou být nuceny k účasti na testování.  

• Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického 

personálu.  

• V případě testování dětí v předškolním vzdělávání, žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ a žáků škol 

a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona je umožněna asistence při provádění 

testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena 

zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).  

• Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru 

SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru 

SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby 

nemají příznaky onemocnění COVID-19.  

• Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci 

minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví 

upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního 

RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud 

ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.  

• Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR 

o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací 

látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen 

,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě 

jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.  

Vyhodnocení testu 
• Pokud je výsledek negativní, žákovi je umožněna účast na prezenční výuce.  

• Pokud je výsledek pozitivní, testovaný je poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází 

ze školy,  

• Pokud je výsledek nečitelný, testovaný musí vykonat nový test.  

• V případě pozitivního AG testu: 

o Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl 

pozitivně testován. Daný žák, nebo jeho zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo 

jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele 

zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství 

pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou 

RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.  
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o Žák, s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení 

negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o 

ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného 

praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.  

o Žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po provedení PCR testu) v 

jedné třídě nebo skupině se žákem, který má pozitivní výsledek testu se neumožňuje 

osobní přítomnost ve škole nebo školském zařízení po dobu do zjištění výsledku 

konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 žáka s pozitivním výsledkem 

preventivního antigenního testu.  

o V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG 

testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek daném škole, která dále informuje 

původně indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti 

vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.  

o V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, 

zákonný zástupce žáka je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku 

konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské 

hygienické stanici seznam dětí, žáků nebo studentů, kteří byli ve škole v kontaktu ve 

stanovených dnech s jiným dítětem, žákem, studentem nebo pedagogickým pracovníkem, 

který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská 

hygienická stanice nařídí dětem, žákům a studentům ze seznamu podle věty první 

karanténu a dále postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o 

nařizování izolace a karantény.  

 

Školní stravování 
• Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a 

neberou si ani příbory.  

• Rozestupy stolů jsou 1,5 m, maximálně 4 strávníci u jednoho stolu, je třeba udržovat maximální 
možný rozestup mezi žáky různých skupin. 

• Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou 
doby konzumace stravy. 

• Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci účastnící se prezenční výuky. 

• Žáci, kteří se vzdělávají distančně si mohou oběd vyzvednout. Oběd se bude vydávat každý den 
ve 12:30 - 13:45 hodin do jednorázových boxů v budově školní jídelny (jednorázový box 
dostanou žáci spolu s obědem). Děti si oběd před konzumací odnesou domů, proto bude 
dobré, aby s sebou měly nějakou tašku. 

• Žáci vzdělávající se prezenčně budou mít na týden, kdy chodí do školy obědy vždy přihlášeny. 

• Žáci vzdělávající se distančně budou mít obědy na týden distanční výuky (kdy nechodí do 
školy) vždy odhlášeny, kromě žáků, kteří si obědy vyzvedávají a odnášejí domů. 

• Je-li Vaše dítě nemocné nebo si nebude obědy odebírat, je třeba obědy odhlásit. Doporučuji 
sledovat přihlášení – odhlášení obědů sledovat v aplikaci Strava.cz nebo prosím, komunikujte 
s vedoucí školního stravování. 

 
 

 

Raspenava 30. dubna 2021       Mgr. Petr Chvojka 


