
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ  

OD 12. DUBNA 2021 

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

od pondělí se vrací žáci zpět do školních lavic. Návrat je doprovázen celou řadou opatření, 

která musíme všichni dodržovat. Buďte nám, prosím, nápomocni.  Je v našem společném 

zájmu zajistit klidný průběh vzdělávání vašich dětí.  

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských 

zařízeních a 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021 

v základních školách: 

 žákům 1. stupně, ve které je počet žáků 1. stupně nejvýše 75 žáků 

 žákům základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona 

ve školních družinách: 

 žákům, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle mimořádného opatření, a to za 

podmínky, že v oddělení jsou přítomni žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční 

výuky. 

Z tohoto vyplývá, že od 12. 4. 2021 se návrat týká všech žáků naší školy, tedy budovy 

Jarní 400 i Slezské 200. 

 Průběh výuky – všechny třídy prezenčně při zachování homogenity tříd. 

 Pravidelné větrání – 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny. 

 Vstup třetích osob v době provozu školy – pouze v důvodných případech za přijetí 

režimových opatření minimalizujících styk s žáky.  

 Stravování – přijetí organizačních opatření, aby nedocházelo k prolínání žáků 

z různých tříd. Nezapomeňte obědy přihlašovat a odhlašovat.  

 Školní družina – za dodržení homogenity skupiny. Prosíme rodiče, aby v předstihu 

nahlásili, zda děti do družiny chodit budou či nikoli, abychom mohli činnost družiny 

organizačně a personálně zajistit. Z organizačních důvodů budeme přednostně 

zajišťovat školní družinu pro žáky pracujících rodičů.  

 Ve škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci 

jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku. Tato povinnost se nevztahuje na 

osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou 

nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální 

duševní stav toto neumožňuje.  

 Testování 

 Žáci i zaměstnanci budou pravidelně 2x týdně testováni neinvazivními antigenními 

testy. 

 Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 

izolaci a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním 

výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, 



lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě). Pokud ji škole 

nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.  

 Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném 

očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 

14 dní 

Výsledek testování 

 V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od 

ostatních osob do izolační místnosti. 

 Vzápětí škola kontaktuje zákonného zástupce. Žák vyčká s pověřeným pedagogickým 

pracovníkem v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.  

 

Konfirmace a návrat: 

 

 Škola vydá zákonnému zástupci potvrzení o tom, že jejich dítě bylo pozitivně 

testováno. Zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým 

způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru 

všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je 

povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit 

elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.  

 Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení 

negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; 

potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru 

všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.  

 Žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po provedení PCR 

testu) v jedné třídě nebo skupině, který má pozitivní výsledek testu se neumožňuje 

osobní přítomnost ve škole nebo školském zařízení po dobu do zjištění výsledku. 

 

 

Užitečné odkazy:  

 

 Veškeré informace, manuál k testování ve školách a instruktážní videa, jak se 

budou přesně děti testovat, naleznete na odkaze https://testovani.edu.cz/jak-na-to-

ve-skole 

 

 

 

V Orlové 8. 4. 2021      PhDr. Soňa Balonová  
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