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INFORMACE K OTEVŘENÍ ZŠ OD 12.4. 

 

Vážení zákonní zástupci,  

od 12.dubna 2021 bude na základě rozhodnutí vlády základní škola otevřena pro 
všechny žáky 1. – 5. ročníku. 

STRAVA BUDE VŠEM ŽÁKŮM AUTOMATICKY NAHLÁŠENA! V PŘÍPADĚ 
NEPŘÍTOMNOSTI ŽÁKA NA PREZENČNÍ VÝUCE OD 12.4., SI PROSÍM STRAVU 
SAMI ODHLAŠTE. 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti 
na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno: 
 
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a 
školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění (Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN) 
umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021 v základních školách: 
 

• Žákům 1. stupně ve škole, ve které je počet žáků nejvýše 75 žáků….  
 
viz zde: priloha_892349012_3_MO MZ opatření ve školách s 1. fází rozvolnění 
dne 12. 4. 2021 do odvol.._ (1) / 

 
K dalším otázkám týkajícím se ošetřovného viz webové stránky MPSV:  
 
https://www.mpsv.cz/osetrovne 
 
 
PŘEDPOKLADY OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKA NA PREZENČNÍM 
VZDĚLÁVÁNÍ: 

1. Nemá příznaky onemocnění COVID -19. 
2. Žák podstoupil ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím 

neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru 
SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou 
osobou a které mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test“), a 
prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření. 

3. Žáci musí mít ochranu dýchacích cest, opatřenou alespoň chirurgickou 
rouškou viz: priloha_892349012_10_MZ MZ ze dne 6.4.2021_ochrana 
dýchacích cest s účinností od 12.4.202150 
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4. Žák, který testování z různých důvodů nepodstoupí, nesmí přijít do kontaktu 

s testovanými žáky. V případě takového žáka MŠMT doporučuje setrvat na 

distanční výuce.  
5. Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, 

škola bude absenci evidovat jako omluvenou. V takovém případě nemá škola 
povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona1, ale lze mu 
zajistit vzdělávání přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání 
týdenních plánů, individuální konzultace atp.  

 
TESTOVÁNÍ: 
Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a 
studenty (kromě výjimek) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně. 
K testování budou použity neinvazivní Ag testy (které škole byly distribuovány – viz. 
informace MŠMT ze dne 3.dubna 2021) nebo neinvazivní PCR testy. 

Testovat se nemusí žáci, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR 
testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které 
zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které 
onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR 
testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od 
lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě). 
 

Přehled návazných postupů při testování žáků: 

priloha_892349012_0_testovani diagram 
Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování 
ve školách a školských zařízeních. https://testovani.edu.cz/ 

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE: 
 

• Žáci 1. – 3. ročníku se budou testovat sami, popřípadě zákonným zástupcem, 
pouze za DOHLEDU pedagogického pracovníka.  

• Testovat se bude pouze v čase od 6:45 v případě ranní družiny,  

• dále pak v 7:45 hod. v každé třídě zvlášť bez přítomnosti třetích osob.  

• V době od 7:15 – 7:40 hod. za přítomnosti zákonného zástupce je možné 
testování žáků v jídelně školy. 

• Testování žáků bude probíhat 2x týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek, případně ve 
dnech, kdy se žák účastní provozu. 

V případě PCR testu 1x za týden již nebude antigenní testování prováděno. Do prostor 
základní školy budou vpouštěni žáci a zákonní zástupci tak, aby byl zajištěn rozestup 
mezi jednotlivými osobami nejméně 1,5 m. 

• Za přítomnosti zákonného zástupce s ochranou dýchacích cest respirátorem, 
se žák převlékne, vydenzifikuje si ruce a za přítomnosti pedagoga a zákonného 
zástupce se otestuje. 

• Testování proběhne tak, že zákonný zástupce své dítě otestuje neinvazivním 
antigenním testem, které škola obdržela pro všechny žáky i zaměstnance, za 
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přítomnosti pedagogické pracovnice a vyčká na negativní, či pozitivní výsledek 
testu.  

• V případě negativního výsledku odchází dítě do třídy.  

• V případě pozitivního výsledku testu, odchází žák se zákonným zástupcem 
domů, nebo jde do izolace, do doby, než se pro něj dostaví zákonný zástupce. 
Následně bude muset absolvovat PCR test, jehož výsledek je rodič povinen 
sdělit při obnovení docházky. 

Výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování. 

Dle https://www.fulsoft.cz/download/fulsoft/covid19_410.pdf 
 

NENÍ MOŽNÉ POUŽITÍ VLASTNÍHO TESTU, 
PŘÍPADNĚ TESTOVÁNÍ DÍTĚTE DOMA! 

 

Instruktážní video k testování testy LEPU: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=101s 
 

 

Oběd:  

             1. a 3. ročník – 11.40 hod. – 12:00 hod. 

                     2. ročník – 12.10 hod. – 12:30 hod. 

             4. + 5. ročník – 12.35 hod. – 12:55 hod. 

Družina – z organizačních a personálních důvodů bude umožněn pobyt pouze žákům 

1., 2. a 3. ročníku, a to standardně do 16.00 hodin. 

 

V případě dalších dotazů nás prosím kontaktujte. Děkujeme. 

Průběh výuky: Všechny třídy prezenčně při zachování homogenity skupin 

(tříd). 

Větrání Větrání 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, 
popřípadě každých 30 min. 
Doporučená venkovní výuka v maximální míře. 

Stravování Přijetí organizačních opatření při čekání na výdej stravy, 
výdeji stravy a její konzumaci tak, aby nedocházelo k 
prolínání žáků z různých tříd.  

Vstup 3. osoby Vstup třetích osob (mimo žáky či zaměstnance) v době 
provozu školy – pouze v důvodných případech za přijetí 
režimových opatření minimalizujících styk žáky. 

Školní družina  Jedno oddělení pro žáky 1. a 3. ročníku a druhé oddělení pro 

žáky 2. ročníku. 
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