
Vážení rodiče, 
od 12.4.2021 je za níže uvedených podmínek umožněna prezenční výuka žáků ve škole: 

- testování žáků a zaměstnanců 
- rotace tříd 
- dodržování hygienických a režimových opatření 

 
V naší ZŠ bude probíhat rotace tříd tímto způsobem: 
Žáci z budovy A (1.r., 3.r. a 5.B) začínají 12.4. prezenční výukou 

- lichý kalendářní týden – prezenční výuka 
- sudý kalendářní týden -  distanční výuka 

Žáci z budovy B (2.r., 4. r. a 5.A) začínají 12.4. distanční výukou    
- lichý kalendářní týden – distanční výuka 
- sudý kalendářní týden -  prezenční výuka 

Pokud se žáci z jakéhokoliv důvodu prezenční výuky nezúčastní, je potřeba je omluvit třídní 
(zastupující) paní učitelce, jak jste zvyklí. S paní učitelkou je možné se domluvit na individuálním 
zadání práce na týden prezenční výuky. 
 
Distanční výuka bude probíhat podobným způsobem jako dosud, počet online hodin a časy si upřesní 
každá třídní učitelka se svými žáky. 
 
Testování: 
Testování je povinné a bude probíhat 2x týdně – pondělí, čtvrtek – antigenními testy typ Lepu. 
V případě, že žák půjde v pondělí např. k lékaři, absolvuje test v úterý. Testování neprobíhá v případě 
individuálních konzultací, výuky 1 na 1 a individuálních poradenských služeb.  
Testování se nemusí účastnit žáci, kteří:  

a) se prokážou negativním výsledkem antigenního nebo PCR testu, ne staršího než 48 hodin 
b) jsou v 90 denní ochranné lhůtě po prodělání nemoci COVID-19 (nutno doložit potvrzení od 

lékaře/hygieny) 
Škola má vyhrazené 2 testovací místnosti: 
Pro žáky z budovy A bude testování probíhat v prostorách školní jídelny. Žáci budou vstupovat 
vchodem přímo do jídelny (ze strany od obchodu) ve skupinách po 12 žácích. Testování bude probíhat 
od 6:30 do 7:30. Prosím, dostavte se s dostatečnou časovou rezervou. Na samotestování  žáků budou 
dohlížet zaměstnanci školy. 
U žáků 1.-3. ročníku je možné využít asistence zákonného zástupce nebo jím pověřenou osobu. 
Pověřená osoba musí mít písemné potvrzení od zákonného zástupce. Asistující osoba musí mít ústa a 
nos zakrytá respirátorem. 
Žáci s negativním výsledkem testu odchází do šaten a příslušné třídy. Žáci s pozitivním testem budou 
přesunuti do izolační místnosti (učebna 4.ročníku – budova B) a budou zavoláni jejich zákonní zástupci. 
Žáci s pozitivním výsledkem testu se nemohou prezenční výuky zúčastnit. 
 
Pro žáky z budovy B bude testování probíhat v ranních družinách v budově A. Žáci budou do školy 
vstupovat hlavním vchodem ve skupinách 2x 10 žáků. Testování bude probíhat od 6:30 do 7:30. Prosím, 
dostavte se s dostatečnou časovou rezervou. Na samotestování  žáků budou dohlížet zaměstnanci školy. 
 U žáků 1.-3. ročníku je možné využít asistence zákonného zástupce nebo jím pověřenou osobu. 
Pověřená osoba musí mít písemné potvrzení od zákonného zástupce. Asistující osoba musí mít ústa a 
nos zakrytá respirátorem. 



Žáci s negativním výsledkem testu odchází do šaten a příslušné třídy. Žáci s pozitivním testem budou 
přesunuti do izolační místnosti (učebna 1.ročníku – budova A) a budou zavoláni jejich zákonní zástupci. 
Žáci s pozitivním výsledkem testu se nemohou prezenční výuky zúčastnit. 
 
 
Režimová opatření ve škole: 
Ve třídách bude probíhat rotační výuka – jeden týden prezenčně, jeden distančně. 
Povinná je homogenita všech tříd a skupin. To platí i pro přestávky, na pozemcích školy, pro venkovní 
výuku apod. Doporučená je také homogenita u skupinových konzultací. 
 
Školní kluby a družina 
Kroužky v současné době neprobíhají. Školní družina je určena pouze pro prezenčně vzdělávané žáky 
při dodržení homogenity skupin stejných jako ve třídě. V pondělí a čtvrtek probíhá místo ranní družiny 
testování. V ostatních dnech je ranní družina zrušena. Odpolední provoz ŠD  je do 16:30. 
Žádáme rodiče, jejichž děti jsou přihlášené do ŠD, aby kontaktovali paní vychovatelky e-mailem 
(skolnidruzina@zsnelahozeves.cz), zda jejich děti budou školní družinu navštěvovat, v kolik hodin 
budou odcházet a zda budou odcházet samy, nebo s doprovodem. 
 
Stravování 
Pro prezenční výuku platí standardní pravidla pro stravování ve školní jídelně – homogenní skupiny, 
hygienické zásady, rozestupy. Pro distanční výuku je možný pouze odběr jídla s sebou. Pokud chcete 
odebírat obědy v době distanční výuky, je toto nutné nahlásit vedoucí provozu školní jídelny paní 
Hruškové, a to na e-mail: jana.hruškova@zsnelahozeves.cz nebo telefonicky 315 785 245. Obědy je 
nutné si přihlásit vždy v předcházejícím týdnu a nahlásit, které dny si oběd vyzvednete. 
 
Ochrana nosu a úst 

- Ve škole musí všichni povinně nosit ochranu úst i nosu 
- Zaměstnanci škol a školských zařízení musí nosit respirátory (standardy dle MO MZd) 
- Žáci musí nosit zdravotnickou obličejovou masku splňující standardy MO MZd (rouška) 
- Výjimka z pravidel pro nošení ochranných pomůcek je udělena pouze žákům, kterým v nošení 

brání jejich mentální schopnosti či aktuální duševní stav 
 
Vstup třetích osob do budovy v době provozu školy nebo školského zařízení bude umožněno pouze 
v důvodných případech a za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Tyto osoby musí 
být vybaveny ochranou nosu a úst (respirátorem). 
 
Za školu sepsala Mgr. Věra Špačková 
 
V případě nejasností, kontaktujte své třídní (popř. zastupující) paní učitelky nebo kontaktujte ředitelku 
školy telefonicky - pouze v pracovní dny. 


