
Návrat do školy 

Milí rodiče,  

od pondělí 12. 4. 2021 se všechny dětí naší školy vracejí do školy k prezenční výuce. Výuka 

bude probíhat v intencích před touto březnovou uzávěrou, největší změnou bude testování 

dětí, které bude probíhat 2x týdně – každé pondělí a čtvrtek, před vyučováním.  

V bodech se pokusím nastínit hlavní zásady: 

• Do školy je vpuštěno dítě, které nejeví příznaky respiračního onemocnění – suchý kašel, 

rýma, horečka, bolesti hlavy, těla. Případně pokud je některý člen domácnosti v karanténě. 

Má také negativní antigenní test provedený ve škole. 

• Stále se dodržuje hygiena rukou – mytí a použití dezinfekce.  

• Časté větrání prostor tříd. 

• Všichni žáci mají za povinnost nosit ochranu úst a nosu po celou dobu výuky. Jedná se o 

chirurgickou roušku, respirátor nebo nano roušku splňující parametry dané MZd. Věřím, 

že i do této chvíle jsme tuto pro nás povinnost/nepovinnost zvládali a zvládneme ji i nadále. 

Výjimka je možná jen pro osoby s PAS, mentálním postižením nebo duševní poruchou, ale 

věřím, že budou roušku nosit všichni žáci, protože i do této chvíle to i tito žáci akceptovali 

a zvládli, za což Vám rodičům velmi děkuji. Je dobré mít minimálně 2 roušky, aby si ji děti 

mohly v průběhu pobytu ve škole vyměnit.  

• Vyučování bude probíhat běžnou formou, žáci budou ve stále stejných skupinách tříd a 

v nich se budou zdržovat po celý pobyt ve škole. Stále je zákaz zpěvu a cvičení při TV, žáci 

budou i nadále za příznivého počasí chodit na procházky do okolí školy.  

• Školní družina je i nadále umožněna žáků 1. – 4. třídy, pro žáky 5. třídy bohužel prozatím 

nebude otevřena. Z důvodu personálních to bohužel není možné. Odpolední provoz je do 

16:15, nicméně, aby děti nemusely pobývat osm hodin v rouškách, je na zváženi, jak 

dlouhou dobu necháte děti v družině.  

• Pokud se dítěti udělá ve škole v průběhu vyučování nevolno, bude umístěno do izolační 

místnosti do doby, než si jej vyzvednete. Rodiče budeme vždy informovat telefonicky.  

• Testování: 

o testují se všichni žáci školním testem ve škole 2x týdně pondělí a čtvrtek, 

instruktážní video můžete shlédnout v příloze nebo zde, 

o testovat se nemusí žák, který prodělal onemocnění covid 19 a donese do školy 

potvrzení lékaře, kdy od jeho posledního pozitivního testu neuběhlo 90 dnů.  

Po uplynutí lhůty 90 dnů se musí začít testovat v intervalech pondělí, čtvrtek, 

o pokud rodiče nesouhlasí s testováním, bohužel není možno umožnit vstup tohoto 

dítěte do školy. V tomto případě dítě zůstává doma, bez podpory on-line distanční 

výuky, žáci se budou učit doma s podporou týdenních plánů na školním webu tříd, 

kde budou mít napsáno, co se bude ve škole probírat a jaké mají splnit úkoly. Úkoly 

pak odešlou nafocené, naskenované e-mailem nebo vyplní v Google učebně apod., 

o postup testování – provádí se samo testováním, dítě si tyčinkou odebere z nosu 

vzorek, který pak bude vyhodnocen. Je možno, že odběr vzorku může udělat třetí 

osoba např. rodič nebo pracovník školy. V případě, že by byl touto osobou 

pracovník školy nebo jiná osoba určená zákonný zástupcem, je potřeba souhlas 

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


rodiče, který naleznete v přílohách, s tím, že souhlasíte, aby test provedla třetí 

osoba. 

o testování se koná bezprostředně po příchodu dítěte do školy,  

o na budově U Prodejny – přicházejí děti zezadu budovy a testování se bude 

provádět ve spojovacím koridoru, kde se otestují a následně půjdou do tříd, 

o na budově Aviatiků – přiházejí děti hlavním vchodem a testovat se bude v herně 

v přízemí,  

o na budově Paskovská – probíhá testování na budově fary a následně se přesunou 

do hlavní budovy, 

o pokud bude v pondělí žák testován s pozitivním výsledkem, bude umístěn do 

izolační místnosti, bude vyrozuměn zákonný zástupce, aby si jej vyzvedl a zařídil u 

ošetřujícího lékaře RT-PCR test, který vyloučí či potvrdí nákazu, v případě 

negativního testu se může žák vrátit do vyučování, případě potvrzení nákazy se řídí 

nařízením lékaře či hygienické stanice o délce karantény. Pokud chcete a dovolíte, 

aby dítě pozitivně testované dítě opustilo školu samo, je to možné, ale musíte 

škole napsat potvrzení, že jej můžeme pustit samotné. Jedná se zejména o žáky 2. 

stupně, ale mohou to být i žáci 1. stupně, 

o v případě, že se ve čtvrtek objeví žák s pozitivním testem jdou do izolace a 

karantény všichni žáci, kteří byli v kontaktu s tímto pozitivně testovaným žákem a 

čekají na výsledek jeho PCR testu, pokud je negativní vracejí se všichni do školy, 

pokud je pozitivní budou se řídit nařízením krajské hygieny o dalším postupu, 

o v krajním případě, pokud byste chtěli testovat dítě RT-PCR testem v testovacím 

centru, je to možné, škole musíte následně donést potvrzení o negativním testu, 

test platí 7 dnů a není potřeba jej pak testovat ve škole. Je také možno pokud si 

rodiče zakoupí vlastní jiný test např. plivací ze slin, není nutný výtěr nosu, donese 

jej do školy a ve škole s ním dítě otestujeme. Není možno test provést doma.  

Toto jsou základní nejdůležitější informace k návratu žáků do školy od 12. 4. 2021. Všechna 

ostatní předešlé zásady jsou stále v platnosti. Případné dotazy konzultujete s vedením školy. 

Vezměte na vědomí, že i my se musíme v této situaci řídit nařízení nadřízených orgánů a 

nemůžeme je svévolně měnit a upravovat. Není proto na místě vyžadovat nějaké zásadní 

odchylky od nastíněného postupu, v případě, že jste zásadně proti těmto ustanovením, máte 

právo nechat si dítě v domácí péči za nastavených podmínek – bez distanční výuky, se 

samostudiem řízeným dle týdenních plánů a odevzdáváním splněných úkolů, abychom mohli 

dítě hodnotit na konci školního roku. V tomto případě nebude také možno čerpat ošetřovné 

pro děti mladší 10 let. 

Pokud se epidemiologická situace změní a dosavadní nařízení nebudou vyžadována, vrátí se 

vše do snad nějakého „normálního“ stavu před epidemií. To je bohužel asi ještě dlouhá cesta. 

 

Všem rodičům děkuji za dosavadní podporu, spolupráci a všichni se těšíme na děti ve škole. 

 

Mgr. René Macháč 


