
Důležité informace pro žáky a rodiče k organizaci vzdělávání od 12. 4. 2021 
a k hygienickým a provozním podmínkám s nimi souvisejícími 

 

(vychází z Informací MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 12. 4. 2021, z metodického 

pokynu MŠMT Návrat žáků do škol, z aktualizovaného manuálu MŠMT Provoz škol a 
školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19, z manuálu MŠMT  

COVID-19 Testování ve školách duben 2021, z mimořádného opatření MZd 

č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN, z mimořádného opatření MZd k testování žáků ve 
školách ze dne 6. 4. 2021 Č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN) 

 
 
1. Příchod ke škole, pohyb před školou a vstup do budovy 

• Zakrytí nosu a úst chirurgickou rouškou, dodržení doporučených odstupů. 

• Žáci 1. a 2. tříd vstupují do školy hlavním vchodem přes školní dvůr a atrium, 

pokračují do svých kmenových tříd a tříd určených k testování v přízemí budovy. 

• Žáci 3. tříd vstupují do školy vchodem do budovy Tyršova 1053. 

• Žáci 4. a 5. tříd vstupují do budovy vchodem do šaten z Tyršovy ulice. 

• Místo a čas shromáždění žáků před školou, kde si je vyzvedává pověřený pracovník 

školy: 
1. A (2. A) 7.20 školní dvůr 

1. B (2. B) 7.30 školní dvůr 

1. C (2. C) 7.40 školní dvůr 

3. A   7.40 vchod před budovou T 1053 

3. C (3. B) 7.50 vchod před budovou T 1053 

5. A (4. A) 7.20 vchod do šaten z Tyršovy ulice 

5. B (4. B) 7.30 vchod do šaten z Tyršovy ulice 

5. C (4. C) 7.40 vchod do šaten z Tyršovy ulice 

 

2. V budově školy 

• Předškolní děti mateřské školy se vzdělávají ve skupině max. po 15 dětech, na ně se 

povinná ochrana nosu a úst nevztahuje. 

• Všichni žáci základní školy mají povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole 

chirurgické roušky nebo respirátory. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 

kusy této ochrany nosu a úst a sáček na jejich uložení. 

• Ve třídách bude zajištěno pravidelné větrání o přestávkách i v hodinách. 

• V průběhu dopoledního pobytu ve škole se žák pohybuje pouze na daném patře své 

třídy. 

• Přesuny žáků po chodbách zajišťuje přímo nebo dohledem pověřený pedagogický 

pracovník v souladu s mimořádnými opatřeními. 

 

3. Testování žáků 

• Testování probíhá 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek daného týdne. K testování 

budou použity neinvazivní antigenní testy (Ag testy) značky „Lepu“ nebo „Singclean“ 

z přední části nosu (bude upřesněno). Instruktážní video je součástí informačního 
mailu. 



• Testování probíhá formou „samotestování“ pod dohledem pověřeného pracovníka 

školy (třídní učitel, asistent pedagoga, vychovatelka ŠD). 

• Účast na testování je podmínkou přítomnosti dítěte a žáka na prezenční výuce ve 

škole. Pokud se žák testování neúčastní, vzdělává se nadále doma individuálně, 

škola bude jeho absenci evidovat jako omluvenou. 

• Testování se neúčastní děti a žáci, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění 

COVID-19, uplynula u nich nařízená doba izolace a od prvního pozitivního Ag testu 

nebo PCR testu neuplynulo více jak 90 dnů (nutno doložit třídnímu učiteli). 

• Při testování předškolních dětí v MŠ a žáků 1. až 3. tříd ve škole může být přítomen 
vzhledem k jejich věku zákonný zástupce. 

• Testování žáků 1. a 2. tříd probíhá v jejich kmenových třídách a určených třídách 

pro testování v přízemí budovy. Po testování se žáci nepřevlékají v šatnách, obuv i 

vrchní oděv si nechávají ve třídách. 

• Testování žáků 3. tříd probíhá v jejich kmenových třídách odloučeného pracoviště  

T 1053. Po testování se žáci s negativním výsledkem odcházejí převléci do šatny. 

• Testování žáků 4. a 5. tříd probíhá v jejich kmenových třídách 2. patra  

T 913. Žáci jsou již převlečeni po ranním vstupu do budovy šatnami. 

• V případě potvrzení pozitivního výsledku Ag testu u žáka ve škole v pondělí, je žák 
izolován v určené místnosti, kontaktován jeho zákonný zástupce a odeslán v jeho 

doprovodu na PCR test. V případě potvrzení pozitivního PCR testu nastupuje 

testovaný žák do nařízené izolace, zbytek třídy pokračuje v prezenční výuce. 

• V případě potvrzení pozitivního výsledku Ag testu u žáka ve škole ve čtvrtek, celá 
třída je izolována v určené místnosti, jsou kontaktováni zákonní zástupci všech žáků a 

odesláni v jejich doprovodu domů, kde čekají na výsledek PCR testu pozitivně 

testovaného žáka. V případě potvrzení pozitivního PCR testu je celé třídě nařízena 

KHS karanténa. V opačném případě se celá třída vrací do školy (viz informační leták 

k testování). 

 

4. Organizace vzdělávání 

• Zahajuje se prezenční výuka předškolních dětí v  mateřské škole. 

• Pokračuje distanční výuka všech žáků 2. stupně. 

• Zahajuje se rotační (střídavá) prezenční výuka žáků 1. až 5. ročníku takto: 

 

Týden Prezenčně Distančně 

12. 4. – 16. 4. 2021 1. A, B, C + 3. A, C + 5. A, B, C 2. A, B, C + 3. B + 4. A, B, C 

19. 4. – 23. 4. 2021 2. A, B, C + 3. B + 4. A, B, C 1. A, B, C + 3. A, C + 5. A, B, C 

26. 4. – 30. 4. 2021 1. A, B, C + 3. A, C + 5. A, B, C 2. A, B, C + 3. B + 4. A, B, C 

3. 5. – 7. 5. 2021 2. A, B, C + 3. B + 4. A, B, C 1. A, B, C + 3. A, C + 5. A, B, C 

 

• Je zakázán zpěv, výuka plavání a sportovní činnosti při vzdělávání. V rámci třídy je 

možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. 

 



5. Školní družina 

• Ranní družina není poskytována (nejsme schopni personálně zajistit homogenitu 9 

skupin žáků). 

• Odpolední vzdělávací aktivity ve školní družině jsou poskytovány žákům 1. až 3. 

ročníku do 17 hodin. 

• Pro žáky 4. a 5. ročníku není školní družina z personálních a organizačních důvodů 

poskytována. 

 

6. Školní stravování 

• Všichni žáci přihlášení ke školnímu stravování jsou k odběru oběda v týdnu prezenční 

výuky opět trvale přihlášeni. V případě distanční výuky si musí sami zvolit odběr či 

odhlášku oběda v elektronickém systému ŠJ.  

• Žáci v distanční výuce a cizí strávníci si mohou odebrat oběd buď do jídlonosiče ze 

dvora z rampy školní jídelny nebo jej mohou zkonzumovat ve školní jídelně ve 

vyhrazeném čase a místě (informace vedoucí školní jídelny na webových stránkách 

školy budou upřesněny). 

• V jídelně se při výdeji jídla nepotkávají žáci z různých tříd, dbá se na zajištění 

doporučených rozestupů a platných hygienických podmínek. 

 

7. Různé 

• Končí činnost určených škol pro děti rodičů vybraných profesí. Děti v MŠ rodičů 

vybraných profesí přebírá jejich kmenová mateřská škola, žáci 1. stupně ZŠ rodičů 

vybraných profesí mohou v týdnu distanční výuky ve své kmenové škole navštěvovat 

v dopoledním i odpoledním režimu školní družinu. 

• Jsou umožněny individuální prezenční konzultace žáka ve škole (1 žák + 1 učitel). 

• Jsou umožněny dobrovolné skupinové prezenční konzultace žáků 2. stupně v max. 

počtu 6 žáků za dodržení režimových opatření. O organizaci konzultací rozhoduje 

s ohledem na vzdělávací potřeby žáků ředitelka školy. 

• Individuálních ani skupinových konzultací žáků ve škole se povinné testování netýká.  

 

Ve Frenštátě pod Radhoštěm, 7. 4. 2021       

                        

RNDr. Zdeňka Murasová, ředitelka školy 

 


