
Plán rotační výuky od 10.5. 2021 Informace pro rodiče a 
žáky 2. stupně 

Milí rodiče a žáci, 

dle rozhodnutí vlády začal od 3. 5. 2021 platit nový systém prezenční výuky pro 2. stupeň 
základních škol. Žáci 8. a 9. ročníků nastupují do školy k prezenční výuce 10. 5. 2021. 

● Třídy 1. stupně pokračují dle nastaveného systému výuky beze změn. 
● Třídy 2. stupně nastupují od 3. 5. 2021 na prezenční rotační výuku 

○ Prosíme SLEDUJTE ROZVRH HODIN VE ŠKOLE ONLINE – bude docházet 
k mírným úpravám a změnám při prezenční výuce 

○ V prvním týdnu bude zahájena výuka následujícím způsobem – třídy se střídají 
po týdnu (týden prezenční výuky, další týden distanční výuka) 

Prezenční výuka 
3. 5. - 7. 5. 2021 

Distanční výuka 
3. 5. - 7. 5. 2021 

Prezenční výuka 
10. 5. - 14. 5. 2021 

Distanční výuka 
10. 5. - 14. 5. 2021 

6. A, 6. B 8. A, 8. B 8. A, 8. B 6. A, 6. B 

7. A, 7. B 9. A, 9. B  9. A, 9. B 7. A, 7. B 

 

Vstup do školy bude pro žáky organizován následovně 

● Žáci 2. stupně budou vcházet vedlejším vchodem (vpravo vedle hlavního) v čase 7.35 – 
7.50 hodin, dozor bude zajišťovat zaměstnanec školy. 

● Žáci pokračují po vstupu do budovy bez zbytečného zdržování do své šatny a pak do 
svojí třídy, kde použijí dezinfekci. 

Kdy je zakázána osobní přítomnost ve škole 

● Osobní přítomnost žáka je zakázána bez provedení preventivního antigenního testu 
testování není povinné, neúčast na testování bude vedena školou jako omluvená absence 
(škola není povinna zajistit distanční výuku pro tyto žáky). 

● Žák vykazuje příznaky onemocnění COVID 19 - zvýšenou tělesnou teplotu, suchý kašel, 
dušnost, zažívací potíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem), ztrátu chuti a čichu, 
bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu / ucpaný nos, bolest hlavy: 



○ prosíme zákonné zástupce, aby žáky s těmito příznaky do školy neposílali. 
○ Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem 

chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je 
umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí tzn. 
dodá potvrzení lékaře. 

Testování žáků 
● Testování se uskuteční vždy v pondělí a ve čtvrtek po příchodu žáků do školy – probíhat 

bude na začátku 1. vyučovací hodiny v kmenové třídě. 
○ Pokud se některý žák nebude moci testování v určený den zúčastnit, je nutné jej 

otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s 
ostatními. Příklad: Testovacími dny ve škole jsou pondělí a čtvrtek. Žák chyběl v 
pondělí a úterý. Ve středu bezprostředně po příchodu do školy si pod dohledem 
určené osoby provede test a výsledek je zaevidován. Ve čtvrtek se účastní 
testování společně s ostatními dle harmonogramu. 

● Testovat se budou žáci sami (tzv. samotestování) - testování proběhne s plnou podporou 
a dohledem pedagogů. 

● Postup testování najdete zde: 
○ videonávod k testování ZDE 

○ Leták s průběhem testování si můžete prohlédnout ZDE. 
● Přehled návazných postupů při testování ve školách (aneb co se bude dít, když bude žák v 

pondělí/čtvrtek testován jako pozitivní) - ZDE. 
● Věřte nám, není třeba se bát, jedná se o neinvazivní antigenní testy – žáci i učitelky vše 

společně zvládnou a my připravíme podmínky, aby žáci měli na testování dostatek času a 
klid 

Když vyjde test pozitivně 
● V případě pozitivního výsledku testu je kontaktován zákonný zástupce, který má 

povinnost si žáka ze školy bezodkladně vyzvednout. 
● Do doby příchodu zákonného zástupce se o žáka postará určený zaměstnanec školy. 
● Zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem 

informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb a ten je povinen 
rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou 
žádanku k tomuto vyšetření – o výsledku RT PCR testu zákonný zástupce obratem školu 
informuje. 



Výjimky z povinnosti testování antigenními testy 
● Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na 

přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativní výsledek testu POC antigenního testu na 
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedených 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 dní od 
prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně 
doložit – potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné podobě. 
Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy. 

Obědy 

6 – 9. třídy (prezenční i distanční výuka) 

● Při prezenční výuce ve škole mají žáci obědy automaticky přihlášené. Na distanční výuce 
lze obědy vyzvedávat v době od 10.00 do 11.30 hodin.  

Režimová a hygienická opatření 
● Všichni žáci mohou vstupovat do školy pouze se zdravotnickou obličejovou maskou 

splňující standardy MZČR (tzn. minimálně chirurgická rouška, látková rouška standardy 
nesplňuje). 

● Ve škole se bude pravidelně větrat, bude dodržována hygiena rukou, budou k dispozici 
dezinfekční prostředky – dodržování osobní a provozní hygieny. 

● Dodržujeme pravidla 3R – ruce, rouška, rozestup; bude probíhat opakované připomenutí 
hygienických pravidel. 

● TV – povoleny jsou sportovní aktivity venku. HV bude bez zpěvu, pouze teorie a poslech. 
● Povinná je homogenita všech tříd. Platí i pro přestávky, pro pobyt v areálu školy, při 

venkovní výuce apod. 

Ochrana osobních údajů 
K údaji o výsledku testu konkrétního dítěte budou mít v rámci školy přístup pouze pověření pracovníci. Zpracování 
osobních údajů, které je prováděno v souvislosti s testováním, je prováděno na základě zákona o ochraně veřejného 
zdraví, podle kterého bylo mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví vydáno, a spadá tedy pod ustanovení o 
tom, že „zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje“ (čl. 6 odst. 1 písm. C) 
GDPR), tzn. zpracování těchto údajů není založeno na souhlasu se zpracováním. 

Z důvodu minimalizace nakládání s osobními údaji škola dále reportuje anonymizované, souhrnné výsledky testování. 
Údaje o konkrétním dítěti se předávají pouze mezi školou a místně příslušnou Krajskou hygienickou stanicí. 


