
                             Informace k provozu školy od 12.4.2021 

Po jednání Vlády ČR dne 6.4. 2021 bylo vydáno : 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, které umožňuje v  

                        1.fázi rozvolnění od 12.4.2021 osobní přítomnost žáků na vzdělávání ve škole.  

  Vzdělávání žáků bude probíhat tzv.rotační výukou (tzn. týden prezenční výuka ve škole, týden distanční výuka doma), 

dále viz. příloha- Harmonogram rotační výuky a testování 

 Školám je uložena povinnost testovat žáky 2x týdně neinvazivními Ag testy , v případě RT-PCR testů 1x týdně.  

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.                   

U testování bude zajišťovat dohled pověřený pracovník školy. Rodiče žáků 1.- 2. třídy mohou být u testu přítomni za 

dodržení hygienických pravidel (použití dezinfekce na ruce, ochrana úst a nosu respirátorem). 

Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodů neúčasti na testování, bude škola absenci evidovat jako 

omluvenou a bude mu poskytnuta společně domluvená forma studijní podpory.  

K testování nemůže být nikdo nucen, důsledkem odmítnutí testování je však nemožnost účasti na prezenčním 

vzdělávání.  

 Zároveň platí stále i mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest - žáci jsou povinni 

nosit chirurgickou roušku, pedagogičtí a nepedagogičtí zaměstnanci respirátor. 

 Rodiče, kteří jsou zaměstnanci vybraných profesí:   

zdravotničtí pracovníci, pedagogickými pracovníky, zaměstnanci bezpečnostních sborů,  příslušníci ozbrojených sil,  

zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci v sociálních službách, zaměstnanci Úřadu práce České 

republiky, zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 



zaměstnanci Finanční správy České republiky,  doloží škole potvrzení zaměstnavatele a mohou požádat o školní 

dohled i během distanční výuky ve škole.  (Děti rodičů z IZS se zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají 

úkoly a připravují se na výuku. Ve školní družině/školním klubu jsou vytvořeny podmínky také pro odpočinkové 

činnosti, volnou hru a pohybové aktivity venku.) V případě vašeho zájmu prosím kontaktujte přímo třídní učitelku 

nebo ředitelku školy.  

 Ranní družina zajištěna nebude, odpolední družina bude v provozu pro homogenní skupiny žáků ( pouze skupiny 

žáků jedné třídy) denně do 15:30 hod. 

 Stravování ve školní jídelně bude zajištěno. (Přihlášky ke stravování vyřizujte u paní Jany Grufíkové, 

tel.518 376 280) 

 Žáci, vykazující příznaky respiračního onemocnění, nemohou do školy vstoupit. V takovém případě bude 

kontaktován zákonný zástupce žáka o nutnosti jeho vyzvednutí.  

 Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty a to takovým ochranným prostředkem, 

který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. 

Na jakékoliv další dotazy odpovím na tel.  702 054 772, nebo mailem: zs.vac.vedeni@seznam.cz 


