
Vážení rodiče,  
 
ve vzdělávání našich dětí nastává opět změna nazvaná ROTAČNÍ SYSTÉM VÝUKY, a proto si 
vám dovolujeme podat základní informace k provozu naší školy od 12. 4. 2021. 
 
Rotační systém výuky se týká žáků 1. - 5. ročníků. 
Žáci 6. - 9. tříd zůstávají nadále v distančním vzdělávání. 
 

 12. 4. 2021 nastoupí do prezenční výuky třídy: 1. A, 2. A, 2. B, 3. A (třídy 4. A, 5. A, 

5. B zůstávají v distanční výuce) 

 19. 4. 2021 nastoupí do prezenční výuky třídy: 4. A, 5. A, 5. B (třídy 1. A, 2. A, 2. B, 

3. A přecházejí do distanční výuky) 

 Tímto způsobem se po týdnech (do odvolání) třídy ve výuce střídají. 

 Žák, který vykazuje příznaky COVID-19 nebo jiné příznaky infekčního onemocnění, 

neúčastní se prezenční výuky. 

 Po vstupu do školy je žák povinen samoodběrem provést antigenní test. 

 U všech žáků bude u tohoto úkonu školou zajištěna asistence proškoleného 

pedagogického dozoru. 

 U žáků 1. a 2. ročníků je možná asistence jednoho z rodičů. 

 Výjimku z testování mají žáci, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 

izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření MZ ČR 

upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od 

prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí žák (resp. 

zákonný zástupce) prokazatelně (písemně) doložit. 

 Po vstupu do školy si žák (a jeho nezbytně nutný doprovod) dezinfikuje ruce. 

 Žák se ihned odebere do tzv. testovací místnosti (u vchodu bude umístěný přehledný 

"rozcestník" testovacích místností). 

 V testovací místnosti si žák samoodběrem (případně s asistencí) provede test a 15 min. 

počká na jeho výsledek. 

Proto prosíme o včasný příchod do školy spojený s těmito nezbytnými úkony (příchod 

doporučujeme nejpozději v 7.30 h). 

 V případě negativního výsledku se žák odebere do šatny a následně do školní 

družiny/své třídy. 

 V případě pozitivního výsledku se žák odebere do izolační místnosti. 

Je informován jeho zákonný zástupce, který si žáka převezme, kontaktuje ošetřujícího 

lékaře a s dítětem se dostaví na PCR test. O výsledku testu ihned informuje třídního 

učitele. Pozitivně testovaný žák se vrátí do prezenční výuky po uplynutí povinné 

izolace nebo s negativním výsledkem PCR testu. 

 V případě pozitivního výsledku testu u žáka v pondělí zůstává jeho kmenová třída v 

prezenční výuce. 

 V případě pozitivního výsledku testu u žáka ve čtvrtek se jeho kmenová třída odebere 

do povinné izolace a nepokračuje v prezenční výuce po dobu nezbytně nutnou. 

 Žák je povinen po celou dobu pobytu ve škole mít nasazenou ochranu nosu a úst 

(chirurgickou roušku nebo respirátor). 

 Doporučujeme mít při sobě vždy 2 ks. 



 Předmět TV se nevyučuje. 

 Předmět VV a PČ se v prezenční formě vyučuje, v distanční formě je zařazen do 

mezipředmětových vztahů. 

 Předmět HV se v prezenční formě vyučuje bez zpěvu, v distanční formě je zařazen do 

mezipředmětových vztahů. 

 Předmět NAB se v prezenční formě vyučuje, a to s přesahem do distanční výuky. Ruší 

se tímto měsíční projektové vyučování NAB. Děti připravující se k prvnímu svatému 

přijímání budou mít NAB v prezenční výuce prezenčně, v distanční výuce online. 

 Školní družina a školní klub jsou v provozu v běžném režimu. 

 Školní jídelna je v provozu v běžném režimu (při dodržení homogenity tříd). 

Dovolujeme si vás upozornit na to, abyste včas objednali svým dětem obědy 

(https://www.jidelnahradecka.cz/), v nabídce je nyní pouze 1 jídlo. 

 Žákům 2. stupně ohrožených školním neúspěchem nebo žákům 9. třídy podle jejich 

potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky jsou 

umožněny konzultace v nejvyšším možném počtu 6 žáků v jedné skupině. V tomto 

případě jsou žáci povinni provést antigenní test stejným způsobem, jak je uvedeno 

výše. 

 V podobně ojedinělých případech je možná individuální konzultace v režimu "učitel - 

žák". V tomto případě není povinnost testu. 

 Pro děti, jejichž rodiče jsou zaměstnanci IZS, nabízíme samostatně zřízenou 

"homogenní skupinu". 

Pokud máte zájem své dítě umístit do této skupiny, prosím, kontaktujte individuálně 

Mgr. Helenu Nerudovou, která vám podá více informací. 

 Ošetřovné 

 Rodiče mají možnost čerpat v době distanční výuky svých dětí ošetřovné 

(https://www.cssz.cz/web/cz/-/podminky-pro-cerpani-krizoveho-osetrovneho-od-1-

brezna-2021-se-nemeni). 

 V příloze a v instruktážním videu https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole najdete 

ještě více k testování našich dětí ve škole. 

 

Věříme, že vše ve zdraví zvládneme. 

Děkujeme vám za pochopení, přejeme vám a vašim rodinám zdraví, naději a vše dobré. 

 

 
Jiří Vojáček, ředitel školy 

Helena Nerudová, zástupce ředitele 
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