
INFORMACE K NÁSTUPU ŽÁKŮ A ROTAČNÍ VÝUCE 

Vážení rodiče. 

Snad jsme se konečně dočkali doby, kdy se alespoň část žáků vrátí k prezenční výuce. Nebude 

to sice snadné, ale doufejme, že se nám to podaří zvládnout.  

Podmínky pro prezenční výuku:   

- Zachování homogenních skupin (celé třídní kolektivy) 

- Týdenní rotace tříd 

- Zachování homogenních skupin i ve školní družině 

- Nošení chirurgických roušek nebo respirátorů 

- Testování antigenními neinvazními testy 2x týdně 

- Větrání tříd a společných prostor 

- Stravování za dodržení všech platných hygienických pravidel a nařízení 

- Stravování při distančním vzdělávání je povolen odběr jídla do jídlonosičů s sebou 

Testování: 

- Samotestování výtěrem z přední části nosu (testy používané v rakouských školách 

Singclean) 

- U žáků 1. 2., 3. ročníků je povolena účast rodičů, testování mohou být přítomni i 

ostatní zákonní zástupci (za dodržování všech platných hygienických nařízení).   

- Testování vždy v pondělí a čtvrtek 

- Pokud žák prodělal nemoc covid a má platné potvrzení o prodělání nemoci, nemusí 

se testovat po dobu 90 dní. 

- Žák s PCR testem z akreditované laboratoře nemusí být testován. Platnost testu je 5 

dní. 

- Neotestovaní žáci nemohou být vpuštěni do výuky 

- Žáci s pozitivním testem musí jít domů 

Škola je povinna řídit se mimořádným opatřením vydaným Ministerstvem zdravotnictví 

a musí se také řídit zákonem o ochraně veřejného zdraví. Prosíme tedy rodiče, kteří 

nesouhlasí s testováním, aby tuto skutečnost sdělili škole na adresu 

zszerotinova@zszerotinova.cz  nebo prostřednictvím svých třídních učitelů.  

Vaše rozhodnutí bude plně respektováno, prezenční výuka bude omluvena. Vaše dítě pak 

dostane od třídního učitele soupis úkolů, které bude žák plnit nadále distančním způsobem 

(samostudium, ne on-line). Po domluvě s vyučujícími budou určeny termíny pro odevzdávání 

těchto zadání a případné přezkoušení znalostí. Jakmile bude třída dítěte v distančním modu, 

bude se žák připojovat na on-line hodiny se svou třídou. 

Stravování: 

- Výdej obědů do jídlonosičů v době od 11,00 do 11,20 hodin. K tomuto odběru je 

potřeba se přihlásit v kanceláři školní jídelny. 
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- Výdej obědů při prezenční výuce bude podle rozpisu po jednotlivých třídách. Žáci 

budou automaticky přihlášeni k odběru oběda. Pokud nebudete chtít, aby Vaše 

dítě chodilo na obědy, musíte si oběd odhlásit v kanceláři školní jídelny. 

Školní družina: 

- Provoz bude od 6,00 (ranní) do 15,30 hodin (odpolední) 

- Školní družina funguje jen pro žáky, kteří mají prezenční výuku 

- Žáci, kteří přijdou do ranní družiny, budou otestováni ráno, po skončení ranní 

družiny odejdou do třídy a už se testovat nebudou 

- Testování proběhne ve třídě 6. A 

- Žáci s pozitivním testem musí jít domů 

Výuka: 

- Žáci II. stupně se i nadále budou vzdělávat distančně s příslušným počten on-line 

hodin 

- Povolené je prezenční vzdělávání jeden na jednoho pro žáky ohrožené školním 

neúspěchem nebo pro žáky ze znevýhodněného prostředí 

- Povolené je prezenční vzdělávání pro žáky devátých ročníků, kteří se připravují na 

přijímací řízení na střední školy, a to v homogenních skupinách maximálně v počtu 

6 žáků 

- Předpokládá se dodržování všech hygienických nařízení 

- Při skupinové konzultaci musí být žáci testováni 

- Pro děti pracovníků infrastruktury ve vybraných profesích, které navštěvovaly 

určenou školu, bude při distanční výuce vyčleněna třída s dohledem, kde budou 

plnit úkoly z tohoto vzdělávání a bude i možnost on-line výuky. 

Střídání tříd: 

- Žáci I. stupně se budou v prezenčním vzdělávání střídat, a to následovně: 

- Nástup žáků do školy bude v 7,50 hodin 

- 15. Týden od 12. 4. 2021 třídy: 

TŘÍDA VSTUP TESTOVACÍ MÍSTO 

1.A Vchod do ŠD Třída 6. A 

1.B Hlavní vchod – označené dveře Třída 3. B 

2.A Hlavní vchod – označené dveře Třída 5. A 

2.B Hlavní vchod – označené dveře Třída 4. A 

5.B Vchod od hřiště Třída 4. B 

 

- 16. Týden od 19. 4. 2021 třídy: 

TŘÍDA VSTUP TESTOVACÍ MÍSTO 

3.A Vchod do ŠD Třída 6. A 

3.B Hlavní vchod – označené dveře Třída 1. B 

4.A Hlavní vchod – označené dveře Třída 2. B 

4.B Vchod od hřiště Třída 5. B 

5.A Hlavní vchod – označené dveře Třída 2. A 



 

 


