
 

Organizace návratu dětí a žáků do školy od 12.4.2021 

 

 Do škol se vrátí první stupeň základních škol. Učit se bude v rotační výuce (střídat se 
budou třídy po týdnech).  

 

Od 12.4.2021 - 1. + 3. třída, od 19.4.2021 - 2., 4. a 5. třída (4. nebo 5. třída 
bude v 1. patře školy) 
 
 Povinné budou roušky. 
 Ţáci se budou testovat neinvazivními antigenními testy dvakrát týdně, a to vţdy v 

pondělí a ve čtvrtek. Pokud bude antigenní test pozitivní v pondělí, půjde ţák na 
konfirmační PCR test a nebude docházet do školy. Pokud bude pozitivní ve čtvrtek, 
tak celá třída počká mimo prezenční výuku na potvrzovací PCR test pozitivního ţáka. 
Pokud se nákaza potvrdí, bude se tím zabývat hygiena.  

 

Organizace testování: 
  

1. MŠ  
 děti rozdělené na 2 homogenní skupiny (seznamy na škole – přízemí ZŠ +  
     1. patro MŠ (i šatna)  

 testovat budou rodiče, pedagogický dozor bude dohlíţet, zakapávat činidlem, 
zapisovat výsledky, likvidovat odpad 

 

2. 1. třída 
 před testováním se ţáci rozdělí na 2 skupiny (podle seznamů na 1. a 2. třídě) 

 testovat budou rodiče v 1. a 2. třídě v 7.00 hodin, pedagogický dozor bude 
dohlíţet, zakapávat činidlem, zapisovat výsledky, likvidovat odpad 

 po negativním testování se děti spojí do 1. třídy 
 

3. 3. třída 
 před testováním se ţáci rozdělí na 2 skupiny (podle seznamů)  

 testovat budou rodiče ve 3. a 4. třídě v 7.00 hodin, pedagogický dozor bude 
dohlíţet, zakapávat činidlem, zapisovat výsledky, likvidovat odpad 

 po negativním testování se děti spojí do 3. třídy 
 

4. Skupinové konzultace pro žáky 9. třídy (kdo dělá přijímací zkoušky)  

 kaţdé pondělí a úterý od 13.00 do 15.00 hodin 
 ţáci se budou v pondělí testovat 
 

Družiny 
 Školní druţina bude otevřena pro ţáky, jichţ se týká prezenční výuka. 

 
Školní klub pro zaměstnance vybraných profesí 
 Po předchozí domluvě s vedením školy kaţdý den do 15.00 hodin. 
 
 


