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PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ OD 12.4.2021 

informace pro zákonné zástupce žáků ZŠ  
 

Prosíme o sledování webových stránek školy pro případné změny a upřesnění 
 

 

12.4.2021 – prezenční výuka pro všechny žáky, účast žáků je podmíněna samotestováním 

 

Níže uvedená pravidla vycházejí z nařízení MŠMT, mimořádných opatření MZ: 

č. j.: MZDR15757/2020-47/MIN/KAN, MZDR14592/2021-3/MIN/KAN, MZDR14600/2021-1/MIN/KAN  

 

Testování žáků- 

- žáci budou o průběhu samotestování poučeni pověřenou osobou vykonávající dohled 

- žákům bylo odesláno do Školy v pyžamu instruktážní video o průběhu samotestování AG testy 

- 1. testování 12.4.2021, dále každý čtvrtek a pondělí do odvolání (případně v den příchodu do ZŠ) 

- testování bude probíhat v budově školy 

- testy budou antigenní 

- u žáků 1. – 3. ročníku mohou být při testu přítomni zákonní zástupci, nebo jiná třetí osoba, která musí mít  

   souhlas nebo pověření zákonným zástupcem – prosíme všechny, aby nutnost své přítomnosti zvážili,    

   organizačně bude toto náročné 

- žáci budou provádět samotestování za přítomnosti pracovníka školy, který jim bude radou a svou přítomností  

   nápomocen - prosíme o vyplnění Souhlasu s asistencí třetí osoby při provádění testu (pro osobu blízkou, pro  

   zaměstnance školy, ke stažení na stránkách školy) 

- účastníci ŠD – testování po příchodu do budovy školy 

- žáci, kteří nenavštěvují ŠD – testování ve třídách před začátkem vyučování 

- další informace předají pracovníci ZŠ před samotestováním 

 

Testovat se nebudou: 

- žáci, kteří mají RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší 48 hod 

- žáci, kteří mají POC antigenní test na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší 48 hod 

- žáci, kteří absolvovali izolaci z důvodu onemocnění COVID-19 a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od  

  prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem 

- vše musí být prokazatelně doloženo (potvrzení) 

 

Neúčast žáka na testování 

- žák není k účasti na testování nucen 
- při neúčasti na testování bude žákova absence omluvená, nemůže se účastnit prezenční výuky 

- zákonní zástupci žáka se spojí s třídní učitelkou a dohodnou se na dalším postupu 

 

Postup po výsledku testování 

- negativní test - žák se účastní výuky 

- pozitivní test - žák je izolován od ostatních  

                           - zákonný zástupce žáka je informován, žáka si ve škole vyzvedne, kontaktuje jeho        

                              praktického lékaře a žák podstoupí RT-PCR test 

                           - žák opustí školu samostatně, pokud bude mít s tímto souhlas zákonného zástupce (ke stažení  

                              na stránkách školy) 
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Příchody do ZŠ 

- I. třída (1. ročník) 

- žáci, kteří jsou zapsaní v ŠD, přicházejí postupně do ŠD nejpozději v 7,10 h (z důvodu testování) 

- žáci, kteří nenavštěvují ŠD, přicházejí v 7,30 h 

- II. třída (2. + 3. ročník) 

- žáci, kteří jsou zapsaní v ŠD, přicházejí postupně do ŠD nejpozději v 7,10 h (z důvodu testování) 

- žáci, kteří nenavštěvují ŠD, přicházejí v 7,35 h 

- III. třída (4. + 5. ročník) 

- pro tyto žáky nelze zajistit z organizačních důvodů ŠD 

- žáci přicházejí v 7,40 h 

- nikdo nebude do školy vpuštěn dříve 

- dojíždějící – budou vpuštěni do školy i mimo stanovenou dobu, na vyučování počkají v ŠJ 

- žáci, kterým budou při samotestování asistovat zákonní zástupci se budou testovat v tělocvičně 

Prosíme o přesné dodržování časů, žáci se nesmí potkávat, musí být zachována homogenita tříd.  

 

Prezenční výuka pro všechny třídy 

- vyučování podle rozvrhu od 12.4.2021 

- teplé (sportovní) oblečení, vhodná obuv, pláštěnka – častý pobyt venku 

- vrstvené oblečení, případně polštářek na židli – časté větrání ve třídách 

- chirurgické roušky (nejméně 2 ks) po celou dobu pobytu ve škole 

- obědy v ŠJ bez omezení 

 

ŠD v provozu pro žáky I. a II. třídy: 

- vyzvedávání po obědě: 

         1. ročník  - 12,00 h, pouze středa 13,00 h 

         2. + 3. ročník – vždy 13,00 h 

         13,00 – 14,15 – pobyt venku – nelze vyzvedávat 

- bez ŠD žáci III. třídy (4. + 5. ročník)  

Omlouváme se všem zákonným zástupcům žáků III. třídy – podle nařízení MŠMT bychom museli pro 

tyto žáky otevřít třetí oddělení ŠD. Škola pro toto nařízení nemá prostorové a personální kapacity. 

 

Vstup žáků do budovy školy 

- nikdo s příznaky, které by mohly odpovídat známým příznakům covid-19 (zvýšená tělesná teplota, suchý 

kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýma/ucpaný nos, 

bolest hlavy) nesmí do školy vstoupit 

- pokud žák vykazuje některý z příznaků během dne, bude kontaktován zákonný zástupce a žáka si neprodleně 

vyzvedne 
 

Ochrana osobních údajů: 

- k výsledkům testu mají přístup pouze pověření pracovníci školy 

- informace o výsledku testu se nesmí dostat mimo školu 

- údaje o žákovi se předávají pouze mezi ŠD a ZŠ a místně příslušnou KHS 

 
 

V případě nejasností nás telefonicky kontaktujte.            

Děkujeme za pochopení. 

 

 

 

 

V Zabrušanech 9.4.2021                                                        ………………………………… 

                                                                                                Mgr. Dana Plachá, ředitelka školy 
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