
Informace k provozu školy od pondělí 12. 4. 2021 

Vážení rodiče, 

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021 dochází k 1. 

fázi rozvolnění a je umožněna osobní přítomnost žáků na vzdělávání dle níže uvedených 

pravidel. 

Od pondělí 12. 4. 2021 je umožněna osobní přítomnost žáků na vzdělávání: 

• V MŠ  dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximálně 15 dětí 

• V ZŠ žákům 1. stupně ve škole, ve které je počet žáků 1. stupně nejvýše 75 žáků 

• V MŠ i ZŠ je umožněna osobní přítomnost dětí, jejichž zákonní zástupci vykonávají 

níže uvedenou profesi 

• zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, 

• 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 

• pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 

• zaměstnanci bezpečnostních sborů, 

• příslušníci ozbrojených sil, 

• zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 

• 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, 

• zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 

• zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 

• zaměstnanci Finanční správy České republiky. 
 

Žádáme zákonné zástupce mladších dětí MŠ uvedených profesí, kteří budou chtít, 
aby dítě do MŠ nastoupilo od 12. 4. 2021, aby školu informovali telefonicky ( třídním 
učitelům MŠ ) nebo emailem ( zs.bystrocice@seznam.cz ). I pro tyto děti platí dále 
uvedená pravidla.  
 
 

Od pondělí 12. 4. 2021 nastupují do naší školy předškoláci MŠ a všichni žáci ZŠ. 

Všichni žáci ZŠ se budou vzdělávat prezenčně ( nebudou rotovat po týdnu ). Žákům 1. 

a 2. ročníku ZŠ bude vyučování začínat v 7:45 h. , žáci 3. -5. ročníku budou zahajovat 

výuku v 8:00 h.  

 

 V provozu bude i školní družina. Ranní družina od 6:30 do 7:40. Odpolední družina od 

11:40 do 16:40h. Ve školní družině bude zachována homogenita skupiny. Žáci 1. a 2. 

ročníku budou ve školní družině, žáci 3. – 5. ročníku  ve II. třídě ZŠ. 

 

 Mateřská škola bude v provozu od 6:30 do 16:30h.  

 

Předškoláci a žáci ZŠ budou od 12. 4. 2021 přihlášeni na obědy. 
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Hygienická pravidla stanovená Ministerstvem zdravotnictví 

 

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to 

takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném 

mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví ( MZd ). 

 

Roušku nemusí mít děti MŠ. 

 

Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZd 2x týdně před zahájením 

výuky a za dodržení stanovených aktuálních mimořádných opatření MZd (např. 

nošení respirátorů zaměstnanci, nošení roušek žáky ZŠ) a zvýšených hygienických 

standardů (rozestupy, homogenita tříd, dezinfekce rukou apod.) provést/zajistit u 

dětí/žáků a pedagogických pracovníků, kteří osobně poskytují vzdělávání testovaným 

dětem, a dále u ostatních zaměstnanců školy, kteří přicházejí do osobního kontaktu s 

těmito dětmi/žáky nebo pedagogickými pracovníky realizaci testování neinvazivními 

antigenními testy, a to tzv. samoodběrem. 

 

Informace k testování 

 

Testování dětí/žáků ve škole bude probíhat 2xtýdně ( v pondělí a ve čtvrtek ).  

 

• Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je zakázána 

osobní přítomnost při vzdělávání, ledaže se výše uvedené kategorie dětí, žáků 

a studentů, kterých se testování týká, podrobí preventivnímu testování ve 

školách s negativním výsledkem. Dětem, žákům a studentům, kteří mají 

pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána 

osobní přítomnost na vzdělávání. 

 

• Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu 

neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této 

omluvené absenci škola sice nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či 

studentovi distanční způsob vzdělávání , ale je vhodné, aby mu poskytla 

přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, dílčí 

individuální podpora v rámci pedagogické intervence, využití individuální 

konzultace atp. 

 

• Dítě, žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na 

testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze 

nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit 

dítě, žák, student nebo zaměstnanec školy pouze tehdy, pokud nemá 

příznaky infekčního virového onemocnění. 

 

• Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence 

zdravotnického personálu. 



 

• V případě testování dětí v předškolním vzdělávání, žáků 1.-3. ročníku 1. 

stupně ZŠ a žáků škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona je 

umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či 

jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a 

zároveň s touto asistencí souhlasit). V takovém případě je nutné uzpůsobit 

počet osob v testovacím prostoru tak, aby byly dodrženy rozestupy. Pro 

zákonného zástupce či jinou asistující osobu platí výjimka ze zákazu vstupu 

třetích osob do školy (resp. jedná se o důvod k umožnění vstupu do školy). 

 

• 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 . Pokud ji škole 

nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy. 

 

• 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. 

 

Postup při testování 

 

• Testování dětí, žáků i zaměstnanců bude probíhat pravidelně 2x týdně v případě 

antigenního testování. V naší škole budeme testovat v pondělí a ve čtvrtek.  

 

• Testování dětí, žáků se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. V MŠ se 
bude testování provádět ve třídě Medvíďat. V ZŠ budou žáci testováni ve své třídě 
nebo v ranní družině. Každý žák bude po dobu testování na svém místě.  
 

• Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky 
nebo respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.  
 

• Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu.  
 

 
Vyhodnocení testu 
 

• Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného 
odpadkového koše. Dítěti/žákovi je umožněna účast na prezenční výuce. 



 

•  Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše 
a je poslán do izolační místnosti.  Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy 
(lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout.  
 

•  V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od 
ostatních osob do izolační místnosti (pozitivně testovaný je vždy izolován od 
negativně testovaných).  
 

• V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den 
prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky 
na všechny děti, žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování 
(vč. školní družiny) v některý z předchozích 2 dnů (i v těchto případech bude pozitivně 
testovaný izolovaný zvlášť od negativně testovaných). Škola kontaktuje zákonného 
zástupce, se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po 
náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit 
školu, jinak dítě/žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.  
 

• Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a 
testovaný musí vykonat nový test.  


