
Informace k organizaci výuky prvního stupně ZŠ, provozu ŠD a školního stravování 

od 12. 4. 2021 

 

 Aktuální informace o provozu škol a školských zařízení od 12. 4. 2021 vydané MŠMT 

naleznete zde.  

 Od pondělí 12. 4. 2021 se mohou rotační prezenční výuky ve škole účastnit žáci I. st. ZŠ takto: 

 

Prezenční výuka od 12. 4. 2021 – 1.A, 1.B, 2.B, 2.C, 3.C, 4.B, 5.B, 5.C. 

Následující týden distanční výuka. 

Prezenční výuka od 19. 4. 2021 – 1.C, 2.A, 3.A, 3.B, 4.A, 4.C, 5.A.  

Následující týden distanční výuka. 

 

Informace - testování 

 Podmínkou účasti na prezenční výuce ve škole je absolvování povinného neinvazivního 

antigenního testování 2x týdně. Pro testování jsme stanovili dny pondělí a čtvrtek. 

 Žákům, kteří budou mít pozitivní výsledek testování nebo se testování nezúčastní, bude 

nadále zakázána osobní přítomnost na prezenčním vzdělávání. 

 Povinné testování se netýká individuálních konzultací. 

 K testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového 

onemocnění – viz konec dokumentu.  

 Testování žáků se provádí bezprostředně po příchodu do školy, vždy první vyučovací den 

v týdnu. 

 Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na 

vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém 

příchodu. 

 V případě, že se žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem 

vyučování, je nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny. 

 Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat 

v první den jeho přítomnosti ve škole. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními. 

 Žáci naší školy budou testováni testy Singclean, poskytnutými školou. Není možno přinést 

test vlastní. 

 Testování bude probíhat tzv. samo odběrem, u kterého není nutná asistence 

zdravotnického personálu. Dozor při odběrech bude zajištěn pracovníky školy a bude 

dohlížet na odebírání vzorků. 

  V případě testování žáků 1. - 3. ročníku ZŠ 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). Pro zákonného zástupce či 

jinou asistující osobu platí výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy. 

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

přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na 

https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021


přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 

48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.  

 Podrobný manuál k testování najdete zde.  

 Čas příchodu žáků bude určen harmonogramem – viz níže. 

 Podrobný postup pro případ pozitivního výsledku testu naleznete ve výše uvedeném 

manuálu na stranách 9 a 10. 

 Zde naleznete instruktážní video k testování testy Singclean. Důrazně doporučujeme video 

shlédnout a poučit děti o průběhu testu.  

 Zde naleznete instruktážní leták. 

 Kompletní informace k testování v ZŠ naleznete zde. Doporučujeme důkladně prostudovat. 

 

 

Informace - ochrana dýchacích cest 

 

 Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost nošení 

ochranných prostředků dýchacích cest ve školách tak, že v základní škole jsou povinni 

nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci jsou povinni nosit alespoň 

chirurgickou roušku. 

 Vstup do budovy a následující pobyt v budově školy je povolen pouze žákům školy, kteří 

budou vybaveni po celou dobu pobytu v budově výše uvedenými ochrannými prostředky. 

 Zákonným zástupcům a všem ostatním cizím osobám bude vstup do prostor školy 

umožněn pouze v odůvodněných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících 

styk s žáky.  

 Všechny tyto osoby musí být při vstupu do budovy a při následném pobytu ve škole 

vybaveny respirátory.  

 

 

Vyzýváme rodiče žáků, kteří nesouhlasí s testováním svého dítěte nebo nošením ochrany 

dýchacích cest ve škole, aby děti neposílali do školy k plnění prezenční výuky.  

Těmto žákům umožní po individuální domluvě se ZŘ pro 1. stupeň škola jinou formu 

vzdělávání. 

 

Tím, že rodič pošle žáka do školy k prezenční výuce, považuje škola platná opatření za 

akceptovaná ze strany zástupce žáka. 

 

 

Organizační informace 

 

 Výuka by měla probíhat dle platného rozvrhu jednotlivých tříd, z organizačních důvodů 

dojde k dílčím změnám.  

 Nelze vytvářet skupiny napříč ročníky např. při výuce anglického jazyka.  

 Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách, kolektivy jednotlivých tříd se 

nebudou slučovat ani jinak prolínat.  

 Doporučujeme, aby žáci byli pro přítomnost ve škole vybaveni dostatečně teplým 

oblečením vzhledem k nutnosti častého intenzivního větrání.  

 Vyzýváme zástupce žáků, aby do školy k prezenční výuce posílali pouze žáky, kteří nejeví 

příznaky infekčního onemocnění.  

https://testovani.edu.cz/files/msmt-manual-testovani-06-04-2021.pdf
https://testovani.edu.cz/files/msmt-manual-testovani-06-04-2021.pdf
https://youtu.be/BmDnd140UH4
https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-singclean.pdf
https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole


Organizace výuky na prvním stupni ZŠ  

Příchody do budovy školy  

Doba, kdy budou žáci vyzvedáváni pedagogem před školou a odváděni do budovy, byla 

stanovena následně:  

 

Od 12. 4. 2021 budova Jugoslávská 126  

 

 Třídy 1.B, 2.B, 3.C v 7:45 hodin před hlavním vchodem budovy Jugoslávská 126 

 Třídy 1.A, 2.C, 4.B v 7:55 hodin před hlavním vchodem budovy Jugoslávská 126 

 

Od 12. 4. budova Zemědělská 29 

 

 Třída 5.B  7:45 hodin před hlavním vchodem budovy Zemědělská 29 

 Třída 5.C v 7:55 hodin před hlavním vchodem budovy Zemědělská 29 

 

Od 19. 4. budova Jugoslávská 126  

 

 Třídy 1.C, 3.A, 4.C 7:45 hodin před hlavním vchodem budovy Jugoslávská 126 

 Třídy 2.A, 3.B v 7:55 hodin před hlavním vchodem budovy Jugoslávská 126 

 

Od 19. 4. budova Zemědělská 29 

 

 Třída 4.A  7:45 hodin před hlavním vchodem budovy Zemědělská 29 

 Třída 5.A v 7:55 hodin před hlavním vchodem budovy Zemědělská 29 

 

Odchody  

Po ukončení vyučování budou žáci odvedeni ke vchodu do budovy, kde budovu opustí.  

Žáky ŠD si po vyučování vyzvednou vychovatelky ŠD.  

 

Provoz školní družiny  

 Pro účastníky zájmového vzdělávání v týdnu prezenční výuky z 1. až 3. ročníku budeme 

zajišťovat možnost přítomnosti ve škole od 6:30 hodin. Pro tyto děti zajistíme dohled 

vychovatelek ŠD. Možnost příchodu do těchto skupin bude do 7:20 hodin.  

 V pondělí dne 12. 4. 2021 ranní družina nebude. 

 Vzhledem k organizaci ranní přítomnosti ve škole je nutno do 12. 4. 2021 včetně doručit 

závaznou přihlášku k rannímu pobytu dítěte ve škole a rozpis přítomnosti v jednotlivých 

dnech. Přihláška ke stažení zde.  

 Tuto přihlášku lze doručit osobně do školy, nebo na e-mail ZŘ berankova@maskola.cz.  

 Možnost ranní přítomnosti v budově školy se týká pouze účastníků zájmového vzdělávání 

v ŠD.  

 V případě, že se žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem 

vyučování, je nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny. 

http://www.maskola.cz/documents/ranni_druzina.pdf
mailto:berankova@maskola.cz


 Odpolední ŠD pro žáky 1. až 4. ročníku bude v provozu do 17:00 hodin.  

 Všechna oddělení ŠD budou z organizačních důvodů umístěna na budově Jugoslávská 

126.  

 Pravidla pro vyzvedávání ze ŠD platí stejná, jako v průběhu běžného školního roku!  

 Pro účastníky zájmového vzdělávání platí pravidla pro pobyt v budově školy uvedená 

výše, včetně povinnosti nosit ochranu nosu i úst po celou dobu přítomnosti v budově.  

 

 

Distanční výuka  

 Žáci I. st. se budou vzdělávat v týdenních rotacích celých tříd formou distanční výuky dle 

rozpisu.  

 Výukové materiály a úkoly budou žákům na distanční výuce předávány již zavedeným 

způsobem.  

 Podrobná organizace distanční výuky bude žákům oznámena prostřednictvím třídních 

učitelů. Nepředpokládáme zásadní změny oproti předešlé organizaci.  

 

Stravování  

 Stravující se žáci na prezenční výuce ve škole budou všichni automaticky přihlášeni ke 

stravování ode dne 12. 4. 2021. a 19. 4. 2021.  

 Odhlášení obědů mohou provést obvyklým způsobem nejpozději v pátek 9. 4. 2021 (16. 4. 

2021) do 12:00 hodin.  

 Umožníme odběr obědů v rámci školního stravování i žákům ZŠ, kteří se budou povinně 

vzdělávat distančním způsobem.  

 Tito žáci mají možnost přihlásit si oběd individuálně nejpozději v 9. 4. 2021 do 10:00 hodin.  

 Doba pro výdej do nosičů je stanovena od 11.15 do 11:40 hodin. Výdej do nosičů pro žáky 

z obou budov proběhne u zadního vchodu do výdejny na budově Jugoslávská 126 z ulice 

Jugoslávská (velká brána do areálu).  

 

Konzultace  

 Nadále budou žákům umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze 

jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce 

žáka.  

 Na prvním stupni jsme stanovili termín možných konzultací na pondělí 13:00 – 15:00 hodin.  

 Na druhém stupni je stanoven termín konzultací vždy na pondělí 14:00 – 16:00 hodin.  

 Na konzultace je nutno se s dostatečným předstihem domluvit s patřičným vyučujícím, a to 

prostřednictvím systému Škola online, nebo e-mailu.  

 Předem nedomluvené konzultace nebudeme realizovat. 

  



 

 Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů  

 
Před zahájením vyučování se doporučuje s dítětem, žákem (případně jejich zákonnými zástupci) nebo 
studentem projít jednotlivé položky tohoto seznamu.  
V případě, že dítě, žák nebo student na některou z položených otázek odpoví kladně nebo evidentně 
vykazuje dané příznaky, nebude mu umožněna prezenční výuka. Takový žák musí opustit budovu školy 
podle pravidel uvedených v Manuálu.  
 

 Dítě, žák, student vykazuje známky nebo uvádí, že pociťuje:  

 zvýšenou tělesnou teplotu  

 suchý kašel  

 dušnost  

 zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)  

 ztrátu chuti a čichu  

 bolest v krku  

 bolest svalů a kloubů  

 rýmu / ucpaný nos  

 bolest hlavy  
 


