
 
 

Vážení rodiče, milí žáci,  
na základě obdržených opatření a metodiky ministerstva školství jsme sepsali základní informace 
ohledně 1. fáze otevírání školy od 12. 4. 2021 do jednoho dokumentu. 

 

ZŠ 1. stupeň 

Dne 12. 4. 21 nastoupí do školy k prezenční výuce všechny třídy 1. stupně označené písmeny A a C 
(třídy označené písmenem B mají distanční výuku), v dalším týdnu od 19. 4. nastoupí k prezenční 
výuce všechny třídy 1. stupně označené písmenem B (třídy označené písmeny A a C mají distanční 
výuku). Prezenční výuka bude probíhat v týdenních rotacích – lichý (1. st. - A, C)  a sudý týden (1. st. - 
B). 
 

ZŠ 2. stupeň Všichni žáci i po 12. 4. 21 pokračují v distanční výuce.  

Rozvrh hodin 
4. čtvrtletí  

Rozvrhy na 4. čtvrtletí šk. roku: 
Od 12. 4. 21 vstoupí v platnost nové rozvrhy pro distanční výuku pro 1. i 2. stupeň, která bude 
probíhat v době prezenční výuky jednotlivé třídy tak, aby mohla být zajištěna rotace tříd, personální 
obsazení vyučujícími a mohly postupně přecházet i třídy 2. stupně na prezenční vzdělávání bez 
zásadních změn ve 2. fázi uvolňování. Rodiče a žáci obdrží rozvrhy elektronicky nejpozději do 9. 4. 21. 

Individuální 
konzultace  

Je možná individuální konzultace žáka, rodiče ve škole po předchozí domluvě s učitelem.  

Skupinové 
konzultace 

Je umožněna skupinová konzultace v max. počtu 6 žáků za dodržení režimových opatření pro 9. 
ročníky ZŠ pro předměty k přípravě na přijímací zk. Bude zobrazeno v rozvrhu tříd. Na skupinovou 
konzultaci se žáci přihlásí vyučujícímu předem. 

Školní 
družiny 

Využívat školní družinu mohou prezenčně vzdělávané děti za dodržení homogenity skupin stejných 
jako ve třídě ve standardní době, tj. po skončení vyučování až do 16. 30 hodin.  

Stravování 

Pro distanční výuku pouze odběr objednaného jídla s sebou přes výdejní okénko v době od 10. 30 
hodin do 13.30 hodin.  
Pro prezenční výuku budou obědy vydávány po skončení vyučování nebo v rámci školní družiny, kdy 
se budou dodržovat rozestupy mezi žáky z různých tříd. Jídelna bude rozdělena opět na dvě části.  
Žáci, kteří nastupují k prezenční výuce od 12. 4., mají na tento týden obědy přihlášené vzhledem 
k malému časovému prostoru pro jejich přihlášení. Pokud je - bude dítě v tomto týdnu nemocné, 
oběd si individuálně odhlaste v rezervačním systému nebo na tel. 377 824 344. 
Od 19. 4. 21 si obědy již přihlásí každý žák sám bez ohledu na prezenční nebo distanční způsob výuky – 
zde již škola hromadně obědy nepřihlašovala. 

Ochrana úst 
a nosu 

Všichni mají ochranu úst a nosu: zaměstnanci školských zařízení - respirátory, žáci ZŠ -zdravotnická 
obličejová maska splňující standardy MO MZd nebo respirátor, výjimka pouze pro žáky, kterým brání 
jejich mentální schopnosti či aktuální zdravotní stav na základě např. doporučení praktického lékaře 
pro děti a dorost. 

Testování ZŠ 

Povinné neinvazivní v rámci prezenční výuky - antigenní testování 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek, 
nebo v první den zahájení prezenční výuky v daném týdnu. Ze SHR obdržíme antigenní testy řady 
„Lepu“ nebo „Singclean“. Samotestování bude probíhat do odvolání vždy v dané třídě hromadně před 
zahájením vyučování od 7.20 za přítomnosti pedagoga a vychovatelky (na 1. st.). Pokud rodič bude 
chtít být testování přítomen, může provést testování zvláště s mladším dítětem sám, a to ve volné 
paralelní třídě v době od 6. 45 do 7.20 hodin. (Dále nabízíme i tu variantu, že dítě bude testováno ve 
třídě se spolužáky, rodič v paralelní třídě počká sám, dokud nebude testování ve třídě dokončeno.) 
Pokud je žák po zdravotním zákroku nebo má jiné závažné zdravotní potíže v rámci provedení 
antigenního testu z části nosu, opatří rodič zprávu od dětského lékaře pro děti a dorost nebo 
specialisty (ORL, alergologa apod.) a předá ji TU max. do 2 týdnů po nástupu žáka k prezenční výuce, 
aby mohl žák od začátku využít jiného způsobu testování, např. testu řady Realy Tech Rapid ze slin. 
Testy hradí škola z vlastních zdrojů, aby umožnila návrat i těmto žákům. 

Homogenita Povinná homogenita všech tříd/skupin – nebudou se prolínat žáci ze tříd A, B, C.  

Vstup  
3. osob 

Vstup třetích osob v době provozu školy nebo školského zařízení – pouze v důvodných případech, 
např. přijetí režimových opatření žáka, ranní testování, převzetí žáka během vyučování ze zdravotních 
či jiných závažných důvodů. Domluvená individuální konzultace.  
Jinak není vstup 3. osobám umožněn. 

 
 
 



Odkazy pro instruktáž: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20 
https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4 
 
Dítě má pozitivní test. Co bude dál? 
V případě, že se jedná o nezletilé, škola vás kontaktuje, abyste si pro dítě přišli. Zákonný zástupce žáka 
následně kontaktuje praktického lékaře a požádá o vystavení e-žádanky na provedení konfirmačního testu ve 
zdravotnickém zařízení. Pokud se potvrdí, že je žák pozitivní, bude následně v domácí izolaci. 
Co když má pozitivní test někdo jiný v rámci třídy? 
V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, 
všichni žáci, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu při vyučování (včetně školní družiny) během některého 
z předchozích 2 dnů, musí opustit školu nebo čekat na vyzvednutí zákonným zástupcem spolu s ostatními 
spolužáky. 
V případě výskytu pozitivního AG testu skupina takto identifikovaných kontaktů čeká na informaci o potvrzení 
pozitivně testovaného konfirmačním RT-PCR testem. 
V případě pozitivního RT-PCR testu poskytnutého školou nebo pokud konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u 
pozitivně testovaného AG testem, předá škola informace o takto identifikovaných kontaktech příslušné KHS, 
která nařídí daným skupinám a kontaktům karanténu (do nařízení karantény je doporučeno nestýkat se s 
dalšími osobami a omezit pohyb na veřejnosti). 
V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u původně pozitivně testovaného AG testem, doloží 
tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje všechny původně indikované kontakty. 
Všechny dotyčné osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků. 
 

Kdy se testování neprovádí? 
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. 
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. 
 
Kdy náleží ošetřovné? 
Pokud se týká nároku na ošetřovné při rotační výuce, nárok na výplatu ošetřovného není ve dnech, kdy je 
výuka ve škole umožněna, ale i nadále trvá ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka. Zaměstnanec na žádosti 
o ošetřovné uvede dny distanční výuky jako dny péče, pokud o dítě skutečně pečoval. Dny, kdy dítě mělo 
umožněnu prezenční výuku, rodiče nemohou označovat jako dny péče. Za tyto dny výplata ošetřovného 
nenáleží. Jestliže rodiče mají dvě děti, přičemž každé z nich bude mít nařízenu distanční výuku jiné dny (týdny), 
v případě, že rodiče budou čerpat ošetřovné na obě děti, musí žádat o ošetřovné na každé dítě samostatnou 
žádostí.  
Zaměstnanec na každé ze žádostí o ošetřovné uvede identifikační údaje dítěte a ty dny distanční výuky dítěte 
jako dny péče, kdy o dítě skutečně pečoval. Dny, kdy dítě mělo umožněnu prezenční výuku ve škole, rodiče 
nemohou označovat jako dny péče a ošetřovné za tyto dny na dané dítě čerpat nelze. Tento postup platí, i když 
si nárok na ošetřovné uplatňuje pouze jeden z rodičů.         
https://www.mpsv.cz/osetrovne 
 
Zajištění celodenního hlídání dětí pro zaměstnance vybraných profesí  
Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným 
opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině od 7.30 do 16.00 hodin, a to v 
týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka. Pro žáky 1. stupně, třídy označené písmenem B, by 
se jednalo o každý lichý týden, v sudý týden by měli žáci prezenční výuku; pro třídy označené písmenem A by se 
jednalo o každý sudý týden, v lichý týden by měli prezenční výuku. Dohled nad dětmi IZS v rámci školní družiny 
bude vykonávat vychovatelka nebo jiný ředitelem školy pověřený pedagogický pracovník. Děti IZS mají nárok 
na zajištění školního stravování za stejných podmínek jako při prezenční výuce. Stravování a pobyt v družině je 
již nyní zpoplatněn. Je nutné si obědy přihlásit: přes stravovací systém nebo na jidelna.kupkova@zszruc-
senec.cz nebo tel 377 824 344. Platí povinnost testování obdobně jako je tomu v týdnu prezenční výuky. Pokud 
by rodič měl o tuto službu zájem, napíše elektronickou žádost o zařazení dítěte na celodenní přítomnost žáka 
v době distanční výuky ve školní družině, uvede jméno a třídu dítěte, dobu od – do, popř. dny v týdnu a doloží 

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20
https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4
https://www.mpsv.cz/osetrovne
mailto:jidelna.kupkova@zszruc-senec.cz
mailto:jidelna.kupkova@zszruc-senec.cz


příslušnost k vybraným profesím kmenové škole potvrzením svého zaměstnavatele. Své žádosti zasílejte 
v případě zájmu co nejdříve na: marie.mattasova@zszruc-senec.cz  
 
Určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:  

o zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,  
o pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, 
školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo  
o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,  
o zaměstnanci bezpečnostních sborů,  
o příslušníci ozbrojených sil,  
o zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,  
o zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona  
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,  
o zaměstnanci Úřadu práce České republiky,  
o zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,  
o zaměstnanci Finanční správy České republiky.  
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