
Organizace návratu žáků 1. stupně do školy 12.4.2021
(verze platná k 12.4.2021)

Milí žáci, vážení rodiče, v pondělí 12.4.2021 se naše škola otevře pro žáky 1. stupně. Žáci
se budou vzdělávat v režimu střídavé výuky celých tříd (týdenní střídání prezenční a
distanční výuky).
Při vzdělávání budeme pokračovat v pravidlech nastavených v tomto školním roce pro
prezenční a distanční výuku. Některé věci se však mění, nebo je potřeba je připomenout.
Také je důležité seznámit se s manuály a informačními materiály ministerstva školství.
Naleznete tam odpovědi na mnohé otázky a případné nejasnosti, protože zde shrneme jen
to nejdůležitější.

Zkrátka, potřebujeme vaši spolupráci. Proto vás žádáme:

- aby děti měly s sebou ve škole respirátor, případně chirurgickou roušku (dále v textu
jen roušku), náhradní roušku a igelitový sáček na uložení roušky během jídla.
Povinnost nosit roušku platí pro všechny žáky po celou dobu pobytu ve škole.

- abyste si připomněli zásady osobní a respirační hygieny při pobytu ve škole (mytí
rukou, používání dezinfekce).

- aby do školy nechodily děti, které mají příznaky infekčního či respiračního
onemocnění. V takovém případě budeme telefonicky kontaktovat rodiče a budeme
trvat na bezodkladném vyzvednutí dítěte ze školy.

- aby s námi rodiče a mladší žáci byli v pravidelném kontaktu prostřednictvím
žákovské knížky (Bakaláři).

Kdo kdy přijde na střídavou výuku?
Střídavá výuka se týká všech tříd 1. stupně a proběhne podle rozpisu v níže uvedené
tabulce. Při plánování střídavé výuky jsme vzali v úvahu převažující sourozenecké vztahy k
jiným třídám, celkový počet žáků přítomných ve škole v jednom týdnu, rozložení tříd po
jednotlivých patrech a také naše organizační možnosti. Je nám líto, ale nemohli jsme
vyhovět všem.

školní týden ve škole doma

12. - 16.4. 1.A, 2.A, 3.B, 4.A, 5.B 1.B, 2.B, 3.A, 4.B, 5.AC

19. - 23.4. 1.B, 2.B, 3.A, 4.B, 5.AC 1.A, 2.A, 3.B, 4.A, 5.B

a dále v pravidelném střídání po týdnech

Jaký bude průběh školního dne?
Před začátkem vyučování se žáci shromáždí po třídách na školním dvoře. Tady si je
vyzvedne třídní učitel a společně projdou přes šatny do své učebny. Při čekání na vyučování
prosím dodržujte rozestupy a nemíchejte se k jiným třídám.



Přestávky budou děti trávit ve své učebně, na velkou přestávku mohou jít s pedagogickým
doprovodem ven na školní hřiště a školní dvůr. Ven na procházku se také dostanou během
hodin tělocviku.
Pozor - jiný režim bude v pondělí a ve čtvrtek, kdy proběhne ranní testování žáků (viz
níže).

Jak budeme učit?
Učíme se podle běžného rozvrhu s výjimkou prvních hodin (testování žáků) v pondělí a ve
čtvrtek. Necháváme ale na rozhodnutí učitelů, zda některé předměty v rozvrhu prohodí
(např. z důvodu zkrácení vyučovací hodiny testováním, pobytem venku během velké
přestávky apod.).
Jsme stále bez zpěvu a bez sportovních aktivit. V tělocviku jsou možné procházky, ale také
teoretická výuka.

Jak bude vypadat distanční výuka?
Pokud je třída na distanční výuce (v rámci střídavé výuky nebo z důvodu nařízené
karantény), pak pracujeme stejným způsobem jako v uplynulém období, kdy jsme byli doma
všichni (týdenní plány na webu školy, upravené rozvrhy online výuky). V jiných případech už
distanční výuka neprobíhá.

Jak bude probíhat pravidelné testování žáků?
Žáky přítomné v daném týdnu na prezenční výuce ve škole budeme testovat v pondělí a ve
čtvrtek v čase od 8.00 do 9.00 podle rozpisu níže. Prosíme žáky 1. a 2. ročníku, aby byli v
tyto dny na školním dvoře již v 8.00.

třída čas

1.AB, 2.AB v 8.00 společný odchod do školy na testování

3.AB, 4.AB, 5.ABC v 8.15 společný odchod do školy na testování

Testování s negativním výsledkem je podmínkou pro účast žáka v prezenční výuce.
Žáci, kteří se v den testování opozdí (např. kvůli návštěvě lékaře) nebo nebudou přítomni ve
škole, budou testováni individuálně po příchodu do školy. Protože testování proběhne
pomocí samotestování (testy zajišťuje MŠMT), mohou se jej zúčastnit rodiče žáků 1. až 3.
tříd a pomoci svým dětem, ale zvažte: více přítomných osob na testování znamená vyšší
hygienické riziko a nás to nutí zřizovat další testovací místnosti. My samozřejmě dětem
pomůžeme, aby vše v klidu a spolehlivě zvládly.
Prosíme, podívejte se na přiložené instruktážní video k testování dětí.

Jak budeme postupovat podle výsledku testu dítěte?
Negativní výsledek umožňuje účast dítěte na výuce. V případě pozitivního výsledku
následují dvě varianty:

a) pozitivní test v pondělí - žáka umístíme na marodku a kontaktujeme rodiče, aby si
dítě bez zbytečného odkladu vyzvedli a zajistili pro dítě kontrolní PCR test; spolužáci
s negativními testy se účastní výuky ve škole;

b) pozitivní test ve čtvrtek - žáka umístíme na marodku a kontaktujeme rodiče, aby si
dítě bez zbytečného odkladu vyzvedli a zajistili pro dítě kontrolní PCR test;



kontaktujeme také rodiče ostatních žáků třídy s negativními testy, aby si děti vyzvedli
a ponechali je doma do výsledku kontrolního PCR testu pozitivně testovaného
spolužáka.

V případě pozitivního testu škola vždy vydá rodiči potvrzení potřebné pro zajištění
kontrolního PCR testu dítěte. O dalším postupu rozhodne krajská hygienická stanice.

Které žáky nebudeme testovat?
Testovat nebudeme, pokud:

- žák nejdéle před 48 hodinami podstoupil PCR nebo antigenní test s negativním
výsledkem a nemá příznaky onemocnění,

- žák prošel onemocněním COVID-19 a neuplynulo více než 90 dnů od prvního PCR
testu s pozitivním výsledkem,

- žák prošel kompletním očkováním proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od něj
nejméně 14 dní.

Všechny uvedené skutečnosti musí být doloženy potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou,
zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě, certifikátem o očkování apod. Doklady
přebírá třídní učitel.

Co když si rodiče nechají děti doma?
Respektujeme, že se rodiče z důvodu osobního postoje k povinnému testování svých dětí
rozhodnou nechat dítě doma. V takovém případě informujte včas třídní učitele a dítě na
dobu nepřítomnosti omluvte přes žákovskou knížku. V takovém případě ale distanční výuku
po dobu vzdělávání zbytku třídy ve škole neposkytujeme. Můžete se ale domluvit s třídními
učiteli na zadání úkolů na doma.

Jak to bude s obědem?
Dětem, které se běžně stravují ve školní jídelně, jsme obědy na dobu pobytu ve škole
přihlásili. Pokud nemáte obědy kvůli distanční výuce zaplaceny, je potřeba provést co
nejrychleji úhradu převodem na účet 47936041/0100.
Žáci, kteří se budou zrovna vzdělávat distančně doma, mají i nadále možnost vyzvednout si
objednaný oběd (oběd jim může vyzvednout i rodič) v čase mezi 12.00 a 13.30. Oběd vám
vydáme pouze do přinesených nádob.

A co školní družina?
Ranní i odpolední družina probíhá v obvyklém čase a obvyklým způsobem. Žáci jsou v
družině rozděleni po třídách, rodiče se hlásí u hlavního vchodu do školy a děti si vyzvedávají
u školních šaten na dvoře. Děti, které chodí do ranní družiny, budou v pondělí a ve čtvrtek
testovány po příchodu do družiny. Testování se třídou se ten den již nezúčastní.
Odpolední družinu žáků 5. ročníku nejsme za stávajících podmínek bohužel schopni
zajistit.

Děkujeme vám za spolupráci.

PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy


