
 

 

ORGANIZACE NÁVRATU ŽÁKŮ 1. STUPNĚ DO ŠKOLY 
- PODROBNÉ INFORMACE A ODKAZY 

 
Vážení rodiče, milí žáci 1. stupně, 
jak jsme vás již ve čtvrtek informovali (mailem od třídních učitelů a na našich webových 
stránkách) na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 6. 4. 2021 a následně hejtmana Zlínského 
kraje ze dne 8. 4. 2021 se od pondělí 12. 4. 2021 vrací žáci 1. stupně do škol.  
Bude se jednat o tzv. rotační výuku, tzn. střídavě jeden týden prezenční a další týden distanční 
výuky. Vedení školy rozdělilo, dle nařízení ministerstva, třídy 1. stupně na dvě přibližně stejně 
početné skupiny:  - 1. A, 2. B, 3. A, 4. B, 5. A, M2, M4  

- 1. B, 2. A, 3. B, 4. A, 5. B, M1, M3, M5 

 
Zároveň také rozhodlo, že prezenční výuka začne pro třídy 1. stupně takto:  
- v pondělí 12. 4. nastoupí do školy 1. A, 2. B, 3. A, 4. B, 5. A, M2, M4 
- v pondělí 19. 4. nastoupí do školy 1. B, 2. A, 3. B, 4. A, 5. B, M1, M3, M5 

 
PREZENČNÍ VÝUKA BUDE PROBÍHAT PODOBNĚ JAKO PŘED UZAVŘENÍM ŠKOL S PLATNÝMI 
OMEZENÍMI V HUDEBNÍ A TĚLESNÉ VÝCHOVĚ A TAKÉ S MOŽNÝMI DROBNÝMI ZMĚNAMI 
V ROZVRHU. KONCE HODIN BUDOU ZACHOVÁNY.  
Případné změny vyplývající z nové situace vám včas oznámíme.  
 
 
ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY NÁVRATU ŽÁKŮ: 
 
Testování 

- Hlavní podmínkou pro umožnění přístupu žáků do školy, resp. do vyučování, bude 
jejich pravidelné samotestování přímo ve škole. Bude probíhat pod pedagogickým 
dohledem ráno  před zahájením výuky, a to dvakrát týdně (v pondělí a čtvrtek). Využity 
budou neinvazivní antigenní testy s bezbolestným samovýtěrem z okraje nosu. Testy 
budou žáci absolvovat v uvedených dnech ihned po příchodu do školy, a to ve 
vybraných testovacích místnostech (učebnách).  

- Rodiče žáků 1. a 2. ročníku mohou být přítomni při testování. 
- Pokud rodiče chtějí využít vlastní testy, musí při příchodu tuto skutečnost žák oznámit 

ped. pracovníkům, zároveň musí být žák obeznámen s jeho používáním a návodem. 
Testy, které budou děti používat, musí být schváleny MZ. 

- Každá třída bude mít svoji testovací místnost, ve které bude žákům pomáhat 
s testováním a výsledky testů vyhodnocovat určený pedagogický pracovník. Všechny 
testy budou probíhat současně u všech přítomných žáků najednou. Po otestování celé 
třídy (cca po 20 – 25 minutách) půjde třída, která nevstupovala do školy přes šatny 
žákovského vchodu, do šaten a poté do kmenové třídy. Žáci s pozitivním výsledkem 
budou odvedeni do k tomu určené izolační místnosti, kde pod dohledem vyčkají 
příchodu zákonného zástupce, který bude ihned po otestování svého dítěte o výsledku 
telefonicky informován a požádán, aby si dítě ve škole  v co nejkratší době vyzvedl. 
Zákonný zástupce bude pak na místě informován o dalším nutném postupu.   



- MŠMT zveřejnilo video, jak bude testování ve školách probíhat. Naše škola obdržela 
antigenní testy Singclean, níže je uvedený odkaz na instruktážní video: 
http://www.goodtest.cz/videonavod 

- Odpovědi na nejdůležitější otázky spojené s testováním najdete na odkazu 

https://testovani.edu.cz/  

- V případě, že rodiče nesouhlasí s testováním svých dětí či nošením roušky během 

výuky, není dětem dle nařízení MZ a MŠMT umožněna účast na prezenční výuce, pro 

děti budou vloženy učební materiály v classroomu a nebude pro tyto děti probíhat 

online výuka.  

 

Nárok na ošetřovné:  

- Při částečném otevření škol (rotační výuka), ošetřovné ve dnech, kdy je umožněna 

prezenční výuka, čerpat nelze, pokud dítě zůstane doma z důvodu, že nebylo 

testováno. Při rotační výuce nárok na výplatu ošetřovného bude pouze ty dny (týdny), 

kdy dítě nemělo umožněnu prezenční výuku ve škole, ale byla mu nařízena distanční 

výuka. Rodiče nemohou dny prezenční výuky označovat jako dny péče a ošetřovné za 

tyto dny čerpat nelze. 

 

Kdo se nemusí ve škole testovat: 

- 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 potvrzením od lékaře nebo od poskytovatele zdravotních 
služeb. 

- Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva 
zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace 
druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů 
o léčivém přípravku (dále jen SPC) uplynulo nejméně 14 dní nebo od aplikace první 
dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 
14 dní. 

- Testovat se nemusí ani osoby, které doloží negativní výsledek POC antigenního testu 
na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-
CoV-2, které nejsou starší 48 hodin a které byly provedeny poskytovatelem 
zdravotních služeb. 

 
Příchod do školy:  

Vstup dětí do školy organizujeme tak, aby se děti co nejméně potkávaly. Níže najdete 

jednotlivé časy a vchody, kterými děti budou do školy nastupovat v pondělí 12. 4. 2021  

a čtvrtek 15. 4. 2021 a všechny následující pondělky a čtvrtky (z důvodu testování na 

coronavirus). V pondělí bude na děti u příslušného vchodu čekat jejich třídní učitelka. 

 

Třída Vchod Čas Testovací místnost 

1. A Vchod od tělocvičny 7:35 - 7:40 Tělocvična – velká  

3. A Vchod od školní družiny 7:35 - 7:40 4A 

4. B Hlavní žákovský vchod 7:35 - 7:40 3B 

5. A Hlavní žákovský vchod 7:35 - 7:40 Žákovský parlament 

http://www.goodtest.cz/videonavod
https://testovani.edu.cz/


2. B Vchod od tělocvičny 7:50 – 7:55 Tělocvična – malá  

M2 Vchod od školní družiny 7:50 – 7:55 Učebna VV 

M4 Hlavní žákovský vchod 7:50 – 7:55 Cvičná kuchyňka 

 

V úterý, ve středu a v pátek budou žáci (1. až 3. ročník, M1 až M3) nastupovat hlavním 

žákovským vchodem bez určeného času. Vchod do školy bude pro ně otevřen od 7 do 8 hodin. 

Děti projdou šatnou a půjdou do třídy, kde bude zajištěný dozor. Ranní družina v tomto období 

nebude organizována.  

V úterý, ve středu a v pátek budou žáci 4. a 5. ročníku, M4 a M5 přicházet do školy od 7.40 do 

7.55 hodin. Děti projdou šatnou a půjdou do třídy. 

 
ŽÁDÁME VŠECHNY ŽÁKY, ABY PŘESNĚ DODRŽOVALI STANOVENÉ ČASY PŘÍCHODU, ABY 
V PROSTORU ŠATEN NEDOCHÁZELO K NEŽÁDOUCÍMU PROLÍNÁNÍ ŽÁKŮ Z RŮZNÝCH TŘÍD. 
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. 
  
Provoz školní družiny 
Školní družina bude otevřena v omezeném provozu. Jelikož se kolektivy dětí z různých tříd 

nemohou míchat ani ve školní družině, je pro školu organizačně náročné zajistit plné otevření 

všech oddělení ŠD. Z toho důvodu nebude otevřena ranní školní družina a dětem bude během 

úterý, středy a pátku umožněn vstup do školy již od 7 hodin.  

Družina nebude otevřena pro žáky 4. a 5. ročníku.  

Odpolední školní družina bude každý den do 16 hodin. Od 13:30 do 14:30 hodin budou děti na 

procházce. V tomto čase si není možné dítě vyzvedávat.  

Družiny budou umístěny v pavilonu školních družin.  

 

Rodiče nevstupují do budovy školy, na žáky čekají venku před vchodem do školní družiny. Žáky 

ze školní družiny, prosíme, vyzvedávejte, v určených časech: 13:00, 13:30, dále po vycházce 

14:30, 15:00, 15:30, 16:00. Je nutné tento čas dodržovat, protože Vaše dítě bude v tom čase 

připravené k odchodu. Toto se týká i IZS. 

Prosíme o aktualizaci odchodů. Aktualizované časy odchodů napište nebo vytiskněte na papír 

a dítě je v pondělí předá ve školní družině. V případě nutnosti můžete poslat mail vedoucí 

vychovatelce paní Světlaně Habartové habartova@zszaaleji.cz. Časy odchodů napište ve tvaru: 

jméno žáka, třída, čas odchodů na celý týden, zda odchází sám nebo v doprovodu. 

 

Rozdělení žáků do oddělení: 

1. A: vychovatelka J. Mikušová ŠD5 

2. B: vychovatelka V. Pochylá ŠD3 

3. A: vychovatelka M. Říhová ŠD1 

M2: vychovatelka L. Hrbáčová ŠD4 

IZS: vychovatelka: S. Habartová ŠD6 
   

Provoz školní jídelny 
Obědy je nutné dětem přihlásit na webové aplikaci www.strava.cz (na pondělí 12. 4. do neděle 
11. 4.), na ostatní dny již obvykle. Pokud Vám nejde strava objednat, musíte jídlo objednat 
emailem u vedoucí školní jídelny paravanova@zszaaleji.cz. Děti do jídelny odcházejí 
s vyučujícím, který je poslední hodinu učil, ten s nimi čeká, než vstoupí do jídelny, a dohlíží, 

mailto:habartova@zszaaleji.cz
http://www.strava.cz/
mailto:paravanova@zszaaleji.cz


aby se nemíchaly s jinými třídami. V jídelně bude stravování probíhat ve vyhrazených 
sektorech tak, aby nedocházelo k vzájemnému prolínání žáků různých tříd. Z toho důvodu je 
možné, že se někdy doba oběda protáhne nebo bude posunuta. 
  

Hygienická opatření 
Platí velmi podobná nařízení jako při poslední prezenční výuce. Připomínáme nejdůležitější 
z nich – žáci mají opět povinnost mít po celou dobu vyučování i pobytu ve školní družině 
(s výjimkou při konzumaci jídla a pití) správně nasazenou chirurgickou roušku (žák by měl mít 
minimálně 2 na dopoledne) nebo respirátor. 
 
Více o platných opatřeních, o testování žáků a případné další podrobné informace  
a zodpovězené nejčastější otázky rodičů a žáků k návratu do škol naleznete na těchto 
odkazech vytvořených MŠMT: 
https://testovani.edu.cz/pro-rodice 
https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf 
https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty 
https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf 

 

Distanční výuka  

Výuka v týdnu, kdy děti budou vzdělávány distančně, bude organizována jako doposud, 

případné drobné změny v rozvrhu vám upřesníme během týdne. Individuální konzultace žáků 

ve škole se ruší.  

 

Vzdělávání dětí rodičů z IZS 

Žáci rodičů IZS budou v době, kdy na jejich třídu připadá týden s distanční výukou, vzděláváni 

v pavilonu školní družiny, jako to bylo doposud. Platí pro ně stejná pravidla pro testování jako 

při prezenční výuce. 

Rodiče nevstupují do budovy školy, na žáky čekají venku před vchodem do školní družiny. Žáky 

ze školní družiny vyzvedávejte, prosíme, v určených časech: 13:00, 13:30, dále po vycházce 

14:30, 15:00, 15:30, 16:00. Je nutné tento čas dodržovat, protože Vaše dítě bude v tom čase 

připravené k odchodu. 

Prosíme o aktualizaci odchodů. Vedoucí vychovatelce paní Habartové napište na e-mail 

habartova@zszaaleji.cz zprávu ve tvaru: jméno žáka, třída, čas odchodů na celý týden, zda 

odchází sám nebo v doprovodu. 

 

V Uherském Hradišti, dne 9. 4. 2021 

 

Vratislav Brokl 

Ředitel školy 
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