
 

 

ORGANIZACE NÁVRATU ŽÁKŮ 2. STUPNĚ DO ŠKOLY 
- PODROBNÉ INFORMACE A ODKAZY 

 
Vážení rodiče, milí žáci, 
podle dosavadních informací se 10. května chystá otevření 2. stupně základních škol. 
V případě, že se školy otevřou, půjde opět o rotační výuku, tzn. děti se učí týden ve škole (prezenčně) 
a týden doma (distančně). 
 
Vedení školy rozdělilo, dle současných nařízení, třídy 2. stupně na dvě přibližně stejně početné 
skupiny:  - 8. A, 8. B, 8. C, 9. A, 9. B  

- 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 7. C, 7. D 

 
Zároveň také rozhodlo, že prezenční výuka začne pro třídy 2. stupně takto:  
- v pondělí 10. 5. nastoupí do školy 8. A, 8. B, 8. C, 9. A, 9. B 
- v pondělí 17. 5. nastoupí do školy 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 7. C, 7. D 

 
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. Hodiny tělesné výchovy mohou probíhat jen ve venkovních prostorách – hřiště a 
skupinu tvoří celá třída.  
V prvním týdnu, kdy děti nastoupí do školy, bude zrušena odpolední výuka. Děti najdou aktuální 
rozvrhy v el ŽK. 
Z důvodu nástupu části tříd do školy na prezenční výuku může dojít na distanční výuce k drobným 
změnám v rozpisu meetů. Děti budou o těchto změnách informováni v pondělí na TH. 
Případné další 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 po příchodu do školy v kmenových učebnách.  

- Pokud rodiče chtějí využít vlastní testy, musí při příchodu do třídy tuto skutečnost žák oznámit 
ped. pracovníkům, zároveň musí být žák obeznámen s jeho používáním a návodem. Testy, 
které budou děti používat, musí být schváleny ministerstvem zdravotnictví. 

- Žákům bude pomáhat s testováním a výsledky testů vyhodnocovat určený pedagogický 
pracovník. Všechny testy budou probíhat současně u všech přítomných žáků najednou. 
PONDĚLÍ: Pokud se v pondělí objeví ve třídě žák s pozitivním výsledkem, bude odveden do 
k tomu určené izolační místnosti. Škola neprodleně informuje zákonného zástupce, který si 
své dítě vyzvedne. Zákonný zástupce bude pak na místě informován o dalším nutném 
postupu.   
ČTVRTEK: Pokud se ve čtvrtek objeví ve třídě žák s pozitivním výsledkem, škola informuje 
všechny zákonné zástupce ve třídě. Zákonní zástupci jsou povinni si děti vyzvednout, 
postupujeme dle nařízení ministerstva zdravotnictví. 



- Při prvním příchodu do školy mimo testovací den a čas (pondělí, čtvrtek), žák zůstává ve 
vestibulu školy a vyčká na pokyny vrátné. Žáci sami do třídy bez řádného otestování nesmí 
odcházet. 

- 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 ani individuální 

konzultace.  

- NABÍDKA PCR PLACENÉHO TESTU 

Je možné testování PCR testy ze slin pomocí cucacích tampónů. Výhodou těchto testů je, že 
se provádějí 1 x za týden, mají větší citlivost, nepoužívají se tyčinky pro odběr vzorků ze 
sliznice. 
Nevýhodou je naopak, že tyto testy nemůže hradit škola, a musí si je hradit rodiče. Cena 
testu je 150 Kč. 
Testování probíhá vždy v pátek od 8:30 do 9:30 hodin. Probíhá na školním hřišti, v případě 
nepříznivého počasí v tělocvičně vždy v týdnu, kdy jsou děti na distanční výuce, před 
nástupem do školy. Během víkendu dostanete výsledek testu a v případě negativního testu 
přijde dítě v pondělí do školy a nebude se již testovat. Pokud bude výsledek testu positivní, 
laboratoř tuto skutečnost oznámí KHS, která Vás bude kontaktovat a dítě nenastupuje do 
školy. 
Je nutné posílat přihlášku na testování pcr testy každý týden, kdy se to vašeho dítěte bude 
týkat. 
Částka za testování se bude z účtu dítěte ve školní pokladně strhávat k 31. 5. a pokud by byla 
nutnost testování i v červnu, k 30. 6. Žádáme o kontrolu, zda máte na účtu dostatek peněz.  
 

Pokud budete mít o tento způsob testování pro Vaše dítě zájem, napište email 
na info@zszaaleji.cz  vždy od neděle do středy, která předchází nástupu Vašeho dítěte na 
prezenční výuku. Tento týden výjimečně do čtvrtku. 
 
Předmět emailu: Testovani 
Dále napište zprávu: 
Mám zájem o testování svého dítěte: 
Jméno a příjmení: 
Třída: 
Částku za testování ve výši 150 Kč strhněte z účtu dítěte ve školní pokladně 

 

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 

http://www.goodtest.cz/videonavod
https://testovani.edu.cz/
mailto:info@zszaaleji.cz


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.  

V dnech testování (pondělí + čtvrtek) budou mít děti sraz na určeném místě (viz tabulka)  

a společně s třídním učitelem přijdou do šaten a poté do třídy, kde se budou testovat. Třídní učitelé 

je budou čekat na srazovém místě. 

 

Týden 10. 5. – 14. 5. 2021 

Třída SRAZ Čas Kmenová třída 

8. A Učitelský vchod  7:45 - 7:50 JČ1 (MA1)  

8. B Chodníček mezi školou a vchodem do ŠD 7:45 - 7:50 Z (P) 

8. C Hlavní žákovský vchod 7:45 - 7:50 JAZ (JČ2) 

9. A Učitelský vchod  7:45 - 7:50 D (OV) 

9. B Chodníček mezi školou a vchodem do ŠD 7:45 - 7:50 MA2 (ŽP) 

 

Týden 17. 5. – 21. 5. 2021 

Třída SRAZ Čas Kmenová třída 

6. A Učitelský vchod  7:45 - 7:50 JČ1 (CK) 

6. B Chodníček mezi školou a vchodem do ŠD 7:45 - 7:50 JČ2 (JAZ) 

7. A Hlavní žákovský vchod 7:45 - 7:50 OV (MA2) 

7. B Učitelský vchod  7:45 - 7:50 MA1 (vk) 

7. C Chodníček mezi školou a vchodem do ŠD 7:45 - 7:50 Př (ŽP) 

7. D Hlavní žákovský vchod 7:45 - 7:50 Z (D) 

 

V úterý, ve středu a v pátek budou žáci nastupovat hlavním žákovským vchodem  

v čase 7:45 – 7:55 hodin. 

 
ŽÁDÁME VŠECHNY ŽÁKY, ABY PŘESNĚ DODRŽOVALI STANOVENÉ ČASY PŘÍCHODU, ABY V PROSTORU 
ŠATEN NEDOCHÁZELO K NEŽÁDOUCÍMU PROLÍNÁNÍ ŽÁKŮ Z RŮZNÝCH TŘÍD. DĚKUJEME ZA 
POCHOPENÍ. 
 
Informace k výuce 

- Anglický jazyk – třídy se nebudou míchat. Vždy se bude učit jedna třída rozdělena na polovinu 
a druhá celá. Další hodinu dojde ke změně. 

- Tělesná výchova – celá třída (ne rozdělení na kluky a holky). Venku je povoleno cvičit.  
Děti (6. – 9. ročník) se budou převlékat v šatnách TV. 

- Pro děti, které nechodí na prezenční výuku – každý den budou mít vloženo v classroom 
stručné informace o tom, co se ve škole děti učily, jaká je zadaná práce 

- V pondělí 10. 5. (pro druhou skupinu 17. 5.) budou třídnické hodiny.  

- Od úterý „se učí“ děti dle rozvrhu v elektronické třídní knize. Je nutno sledovat rozvrh.  

- V prvním týdnu nebude odpolední vyučování na 2. stupni, vyučování končí nejpozději ve 

13:40 s ohledem na školní jídelnu, rozpis dostanete zvlášť. 



- V prvním týdnu se budeme snažit dětem vložit do rozvrhu pracovní výchovu a výtvarnou 

výchovu. 

- V prvním týdnu nebudou děti psát písemné práce, opakovací práce, testy 

- Nebudeme ani děti stresovat kontrolou zápisů v sešitech, které si měly během distanční 

výuky pořizovat 

- Stejně jako na podzim zavádíme kmenové třídy  

- Děti se o přestávkách nepohybují na chodbách a jsou po celou dobu ve třídě (kromě WC) 

- Je zavřen bufet 

- Je zakázáno chodit během dne do šaten 

 
Provoz školní jídelny 
Obědy je nutné dětem přihlásit na webové aplikaci www.strava.cz. 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, 
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. 
 

Školní autobus do Jarošova 
Bude jezdit dle platného jízdního řádu ze září  
 

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. Žáci se musí vždy přezouvat. 
 
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.  

 

V Uherském Hradišti, dne 5. 5. 2021 

 

Děkujeme za spolupráci. 

S pozdravem 

 

Vratislav Brokl 

Ředitel školy 
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