ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ ŽÁKŮ 2. STUPNĚ ZŠ OD 3. 5. 2021
Vážení rodiče,
s ohledem na organizační náročnost rotačního provozu Vás prosíme o shovívavost k případným úpravám rozvrhu výuky a
provozu školy. Věříme, že související opatření nám pomohou pro děti vytvořit bezpečné podmínky, které sníží případné
riziko šíření onemocnění COVID-19 na minimum, a umožní nám prezenční výuku všech dětí.
Nadále budou žáci do školy docházet rotačně, nadále se nesmí míchat studijní skupiny. Je možné rozdělovat jednu třídu
do dvou skupin (např. Aj).
Hudební výchova je stále bez zpěvu a nadále se řídí platnými nařízeními.
V rámci tělesné výchovy je možno chodit ven a pro vzdělávací aktivity ve školách, jejichž charakter neumožňuje nošení
roušky nebo respirátoru, je udělena výjimka – tedy bez roušky nebo respirátoru. Je nutno zachovat homogenitu tříd!
Nadále platí, že žáci by se měli co nejvíce zdržovat ve svých třídách a nosit minimálně chirurgické roušky. Pokud si žák
roušku zapomene, zástupce ředitele školy mu roušku vydá.

TESTOVÁNÍ
Škola je povinna na základě mimořádného opatření 2x týdně (v případě 2. stupně ZŠ) před zahájením výuky provést
testování neinvazivními antigenními testy a to tzv. samoodběrem. Účast žáků ve výuce je testováním podmíněna.

















Informace na webových stránkách MŠMT
Podrobnější informace v manuálu MŠMT Manuál COVID-19 – Testování ve školách, který je dostupný na
https://www.msmt.cz/.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je zakázána osobní přítomnost při vzdělávání, ledaže
se výše uvedené kategorie dětí, žáků a studentů, kterých se testování týká, podrobí preventivnímu testování ve
školách s negativním výsledkem. Dětem, žákům a studentům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se
testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude
absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či
studentovi distanční způsob vzdělávání dle zákona, ale je vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní
podpory – např. posílání týdenních plánů, možnost připojit se do některých hodin on-line, dílčí individuální
podpora v rámci pedagogické intervence, využití individuální konzultace atp.
Dítě, žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv
sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může
dostavit dítě, žák, student nebo zaměstnanec školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového
onemocnění.
Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo
negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém
místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu
podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a
zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba
prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se žák účastní testování dle harmonogramu školy.
Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném
očkování proti onemocnění COVID-19 (od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového
schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“), nebo od aplikace první dávky očkovací látky
v případě jednodávkového schématu podle SPC) uplynulo nejméně 14 dní.
Pokud si žák přinese vlastní antigenní test, může si jej udělat na půdě školy.
V případě, že v pondělí bude nějaký žák testován s výsledkem pozitivní, je zákonný zástupce povinen si jej
vyzvednout. V tomto případě škola vydá potvrzení o pozitivním testu a zákonný zástupce je povinen se ohlásit
lékaři pro děti a dorost, který mu vyplní elektronickou žádanku na PCR. Zbytek třídy pokračuje v prezenční výuce.
V případě, že ve čtvrtek bude nějaký žák testován s výsledkem pozitivní, je zákonný zástupce povinen si jej
vyzvednout, do školy se může vrátit pouze s negativním výsledkem RT - PCR testu. Celá třída jde domů, zákonní
zástupci jsou povinni si děti vyzvednout a čeká se na potvrzující RT-PCR test pozitivně testovaného žáka/žáků –
v případě pozitivního RT-PCR testu tohoto žáka/žáků je nařízena karanténa KHS, třída přechází na distanční výuku,
v případě negativního RT-PCR testu tohoto žáka/žáků jde celá třída do školy.



•

Pokud se žák z nějakého závažného důvodu nemůže do školy dostavit v den testování, otestuje se před vstupem
do třídy v oddělené místnosti první den nástupu do školy – prosíme zákonné zástupce, aby o této skutečnosti
informovali třídní učitele.
Škola používá k testování: SINGCLEAN - Instruktážní video na tomto odkazu:
https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4
 Rychlý návod na provedení testu naleznete na tomto odkazu (příbalový leták k testu):
https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-singclean.pdf
 Další informace lze nalézt na odkazu: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Organizace testování
Testování žáků probíhá v pondělí a ve čtvrtek, v určenou hodinu na určených stanovištích.

POZOR! V pondělí a ve čtvrtek se časy testování liší!!!!
Na testovacích stanovištích budou připravení pedagogičtí pracovníci, kteří budou pomáhat žákům s prováděním
testů („testeři“) + učitelé jednotlivých tříd, kteří třídu vyučují první vyučovací hodinu – pedagogický dohled.
Žáci se v pondělí a ve čtvrtek shromáždí před vchodem pro 1. stupeň nebo před hlavním vchodem (dle rozpisu níže). Tam
si je vyzvedne vyučující jejich první hodiny a odvede je na testovací místo.
Žák provede testování, předloží pedagogickému dohledu test k nahlédnutí, pedagogický dohled do záznamového archu
zaznamená výsledek testu, žák použitý test vyhodí do připraveného odpadkového koše. Po otestování všech žáků
pedagogický dohled odvádí žáky do třídy.
Žáci, kteří dojíždějí a měli by problém být v testovací dny na stanovišti včas, přijdou do školy hlavním vchodem a čekají, až
na ně přijde řada.
Žáci 2. stupně budou využívat tři stanoviště pro testování:
- Stanoviště 1 – vchod do školy 1. stupeň za šatními skříňkami
- Stanoviště 2 – hlavní vchod do školy
- Stanoviště 3 – „pinpongárna“ – vchod od hlavního vchodu do školy, vlevo za železnou brankou po schodech
dolů

Týden od 3. 5. do 7. 5. 2021
Prezenční výuka ve škole – 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 7.C, 8.A. Ostatní třídy distanční on-line výuka.
Stanoviště 1
žáci se shromažďují před
vchodem pro 1. stupeň
Pondělí

Čtvrtek

6.A
6.B

8:10 (Malá)

Stanoviště 2
žáci se shromažďují před hlavním
vchodem do školy
Pondělí

Čtvrtek

8:10 (Mašková)

7:45 (Straková)

7.C
8.A

8:30 (Francánová)

Pondělí

Čtvrtek

8:20 (Mužíková)

7:45 (Mužíková)

8:40 (Drtinová)

8:00 (Pekárek)

7:45 (Mrázová)

7.A
7.B

Stanoviště 3
žáci se shromažďují před hlavním
vchodem do školy

8:00 (Beneš)
8:30 (Beneš)

8:00 (Syslová)

Týden od 10. 5. do 14. 5. 2021
Prezenční výuka ve škole – 6.C, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B, 9.C. Ostatní třídy distanční on-line výuka.
Stanoviště 1
žáci se shromažďují před
vchodem pro 1. stupeň
Pondělí

Čtvrtek

6.C
8.B

8:10 (Pekárek)

Stanoviště 2
žáci se shromažďují před hlavním
vchodem do školy
Pondělí

Čtvrtek

8:10 (Straková)

7:45 (dle sudý/lichý)

8:30 (Mandíková)

8:30 (Škarda)

8:20 (Mrázová)

7:45 (Kelnár)

8:40 (Mužík)

8:00 (Glaser)

8:00 (Mašková)

9.C




Čtvrtek

8:00 (Škarda)

9.B





Pondělí

7:45 (Kucka)

8.C
9.A

Stanoviště 3
žáci se shromažďují před hlavním
vchodem do školy

V následujících týdnech se toto opakuje.
V ostatních dnech v týdnu probíhá výuka dle platného rozvrhu vyučovacích hodin.
Nadále platí, že žáci jsou umístěni do svých kmenových tříd a nepřesouvají se – výjimkou jsou půlené hodiny
v jedné třídě, výuka výpočetní techniky, výuka tělesné výchovy (je možné odejít mimo budovu) a výuka
pěstitelství.
Všechny ostatní předměty jsou vyučovány v jedné třídě a učitel za žáky do třídy dochází.
Není možné žáky míchat do studijních skupin – zachovat homogenitu skupin.

OBĚDY
Na oběd odvádí třídu vyučující, který má se třídou poslední vyučovací hodinu.
Nejdříve je možné jít na oběd ve 13:00 – týká se tříd, které končí vyučování ve 12:50:



pondělí – 6.B, 6.C, 9.A, 9.C
pátek – 8.B, 9.A, 9.C

Žáci těchto tříd vyčkají pod dohledem pedagogického pracovníka ve třídě a ten je pak odvede ve 13:00 do školní jídelny.
Žáci, kteří na oběd v těchto třídách nechodí, vyčkají také do 13:00 a pod dohledem pedagoga odchází do šaten a pryč ze
školy.
Žáci na obědě ve školní jídelně sedí tak, aby bylo zajištěno co nejmenší míchání skupin.

