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Vážení rodiče, 

od pondělí 12. 4. 2021 je povolena osobní přítomnost Vašich dětí – žáků 1. stupně ve škole, a to formou tzv. rotační 
výuky. Povinná prezenční výuka se tedy obnoví pro žáky 1. - 5. třídy a tříd zřízených dle § 16 odst. 9 školského 
zákona. Velmi nás těší, že se s Vašimi dětmi budeme moci při vzdělávání setkávat osobně. 

Žáci tříd zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona se od 12. 4. 2021 vracejí k prezenčnímu vzdělávání bez rotací. 

Rotační výuka 1. – 5. třídy založená na týdenním střídání celých tříd bude na naší škole organizována takto: 

12. – 16. 4. 2021 1., 2. a 3. třída - prezenční výuka   
4. a 5. třída – distanční výuka 

19. – 23. 4. 2021 1., 2. a 3. třída - distanční výuka   
4. a 5. třída – prezenční výuka 
 

Při organizaci návratu žáků do školy vycházíme z informací MŠMT (dostupné na webových stránkách školy) 
a z personálních a technických možností školy. 

TESTOVÁNÍ  
Žákovi se umožní osobní přítomnost ve škole, pokud podstoupí preventivní neinvazivní antigenní test (výtěr z přední 
části nosu), který poskytne škola. Žáci budou po příchodu do školy testováni vždy v pondělí a ve čtvrtek. Test si žák 
provede sám nebo mu bude proveden jinou osobou.  
Po 15 minutách bude žák s negativním výsledkem zařazen do výuky. Žák s pozitivním výsledkem se nesmí účastnit 
vyučování – buď si ho vyzvedne zákonný zástupce, nebo půjde domů sám. Rodič škole předem oznámí, zda si 
v takovém případě na výzvu školy dítě vyzvedne, nebo udělí souhlas se samostatným odchodem dítěte ze školy 
(formulář souhlasu zde).  
 
Prosíme tedy všechny rodiče, aby tento vyplněný formulář poslali po dítěti hned první den do školy, abychom 
podle něj mohli postupovat.  
 
Instruktážní video k testování najdete zde (naše škola obdržela testy Singclean), schéma postupu při pozitivním a 
negativním výsledku žáka zde.  
 
RESPIRÁTORY/ROUŠKY 
Po celou dobu pobytu ve škole jsou žáci i zaměstnanci školy povinni nosit ochranu dýchacích cest – dospělí respirátor 
nebo obdobný prostředek, děti mohou mít zdravotnickou roušku. Prosíme tedy, abyste zajistili, že Vaše dítě bude mít 
každý den s sebou ve škole 2 nové roušky či 2 nové respirátory. Vstup do školy je možný pouze se zakrytými 
dýchacími cestami. V nejkrajnějším případě je možné zakoupit v kanceláři školy jednorázovou roušku za 10 Kč. 

VÝUKA 
Žáci jednotlivých tříd nebudou děleni do menších skupin. Celé třídy se budou vzdělávat a pohybovat po škole tak, 
abychom eliminovali kontakt mezi žáky různých tříd.  

Žáci 1., 3., 4., 5. třídy a tříd S345, S67 budou vzděláváni ve svých kmenových učebnách, žáci 2. třídy nadále ve 
školním klubu. Výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu hodin. V rámci HV je stále zakázán zpěv, rovněž není 
povolena tělesná výchova, a tak budou hodiny TV využívány především k vycházkám a pobytu na čerstvém vzduchu, 
případně dle počasí bude zajištěn náhradní program ve třídě.  

Poslední vyučovací hodiny mohou být v jednotlivých dnech s ohledem na přísná hygienická opatření ve školní jídelně 
zkracovány či naopak prodlužovány, abychom v jídelně zamezili setkávání tříd.  

Děkujeme za pochopení. 

https://www.zsintegra.cz/informace-ke-koronaviru
https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole
https://www.zsintegra.cz/cardfiles/card-zsintegra/card-1400/files/21-4diagram-testovani.pdf_b980d2477397e025ad19b1d213d211fb1617880320.pdf


 

Časy odchodů na oběd v týdnu 12. – 16. 4. 2021: 

1.třída 11.30 h 
2. třída 11.50 h 
3. třída 12.10 h 
S345 PO – ÚT 12.30 h, PÁ 11.30 h 
S67 12.30 h 
 
 
STRAVOVÁNÍ 
Školní jídelna je v provozu za dodržení vládou stanovených hygienických opatření.  
Od 12. 4. 2021 budou dle svých stravovacích zvyklostí automaticky přihlášeni zpět ke stravování ve školní jídelně vždy 
žáci prezenčně vzdělávaných tříd, kteří budou po ukončení výuky odvedeni na oběd.  
Odhlášení oběda je možné jako obvykle den předem do 12:00 hodin. Chcete-li odhlásit oběd na pondělí 12. 4. 2021, 

je potřeba to učinit do pátku 9. 4. 2021 do 12.00 h na sekretariátu školy. Pro distančně vzdělávané žáky nejsme 

schopni stravu ve školní jídelně zajistit.  

Děkujeme za pochopení. 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 
Pro školní družiny stanovilo MŠMT podmínku skupin tvořených pouze žáky jedné třídy. Bohužel za těchto podmínek 
nejsme schopni zajistit provoz ranní družiny. Na základě zmíněných podmínek budeme provozovat odpolední školní 
družinu pro 1. – 3. třídu. ŠD pro 1. a 3. třídu bude probíhat v kmenových učebnách, pro 2. třídu v budově školního 
klubu. Školní družina bude v provozu denně do 15.00 h. 

Za současných podmínek nejsme schopni zajistit školní družinu a školní klub pro žáky speciálních tříd. 

PŘÍCHODY A ODCHODY ŽÁKŮ 
Z hygienických důvodů prosíme rodiče, aby ráno při příchodu žáků do školy nevstupovali do budovy a aby také při 
vyzvedávání dětí ze školy či školní družiny, zazvonili a vyčkali před budovou. V nezbytných případech, po domluvě 
s pracovníkem školy, je možný vstup do školních budov v respirátoru. 

ZÁKAZ VSTUPU OSOBÁM S PROJEVY NEMOCI 
Nadále také platí, že do školních budov je zakázán vstup osobám s projevy onemocnění (příznaky Covid-19 najdete 
zde). Pokud se tedy Vaše dítě necítí dobře, ponechte ho prosím doma do odeznění příznaků nemoci (včetně 
nachlazení). Pokud se u dítěte projeví nemoc v průběhu pobytu ve škole, bude izolováno a rodiče telefonicky 
vyzveme, aby si dítě neprodleně vyzvedli.  

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 
K třetímu čtvrtletí školního roku každoročně pořádáme třídní schůzky formou individuálních konzultací se zaměřením 
na výsledky vzdělávání. Za stávajících podmínek mohou proběhnout on-line formou přes MS Teams, nebo prezenčně 
formou povolených individuálních konzultací za osobní přítomnosti učitele, rodiče a žáka. O konkrétní podobě, 
termínech a časech třídních schůzek Vás budou informovat třídní učitelé jednotlivých tříd. 

Vážení rodiče, děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se na Vaše děti. 

S přáním pevného zdraví  

 

Ing. Libor Podešva, Ph. D., ředitel školy 

https://www.zsintegra.cz/cardfiles/card-zsintegra/card-1400/files/21-4kontrolni-seznam-priznaku-covid-19-u-deti-zaku-a-studentu.pdf_ffe1d80e06406094dcd1a42f18e9aa071617880375.pdf

