
Informace k rotační výuce od 12.4.2021 

 

1. Výuka v týdnu od 12.4.2021 – 16.4.2021 

Prezenční:  3., 4. a 5. ročník    Distanční: 1. a 2. ročník 

V další týdnu 19.4. – 23.4. se skupiny tříd ve výuce prohodí.  

 

2. Rozvrh hodin 

U prezenční výuky dochází k mírným úpravám s ohledem na stravování žáků – přesné informace sdělí 

třídní učitelé. U distanční výuky platí nastavená pravidla. 

 

3. Ranní školní družina 

Úterý, středa a pátek:  6,00 – 7,20 pro přihlášené žáky, běžný vstup do budovy.  

Pondělí, čtvrtek: 6,00 – 7,15 pro přihlášené žáky, vstup zadním vchodem, přes testovací místnost, do 

ŠD mohou žáci v tento den až po otestování ang. testem s negativním výsledkem. 

Ve školní družině budou žáci po celou dobu pobytu rozděleni podle tříd. 

 

4. Příchod žáků prezenční výuky do školy (pro žáky, kteří navštěvují ranní družinu, platí bod 3) 

V pondělí a čtvrtek příchod k budově školy - zadní vchod – sraz žáků dle rozpisu:  

- 3.A v 7,20 hodin  

- 4.A v 7,35 hodin 

- 5.A v 7,45 hodin  

 

 

- 1.A v 7,20 hodin 

- 2.A v 7,40 hodin 

Skupina žáků počká v areálu školní zahrady na svého třídního učitele v daný čas a společně odchází 

k testování (ang.testy). Žádáme o dodržení času! Přijde-li žák pozdě, bude testován samostatně až po 

ukončení testování všech tříd. 

V ostatní dny – úterý, středa a pátek přichází žáci do školy dle běžného režimu od 7,40 hodin. 

 

5. Stravování 

Všem žákům 1.- 5. ročníku jsou od 12.4.2021 obědy PŘIHLÁŠENY. Rodiče si obědy musí ODHLAŠOVAT 

SAMI. 

Způsob odhlašování:  a) e-strava 

 b) na e-mail: kucerova@zsrepiste.cz 

mailto:kucerova@zsrepiste.cz


Termíny odhlašování viz provozní řád ŠJ. 

Nárok na stravování mají také žáci na distanční výuce. V týdnech, kdy budou mít distanční výuku, 

mohou obědy vyzvedávat do odnosných nádob (jídlonosičů) a to pouze v době k tomu určené a sice 

11:30 - 11:50 hod. Z hygienických důvodů v jinou dobu NEBUDOU obědy distanční výuce vydávány. 

Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí 

osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor školní jídelny vstupovat nemocná 

osoba. 

Na oběd chodí žáci prezenční výuky v předem daných skupinách (s doprovodem pedagoga dle rozpisu). 

 

6. Odpolední školní družina, školní klub 

Přihlášení žáci mohou po výuce pobývat ve školní družině (ve školním klubu) – bude zachována 

homogenita tříd. Provozní doba ŠD je zachována do 17,00 hodin. Rozpis a náplň školních klubů bude 

sdělen přihlášeným žákům. 

 

7. Ochrana dýchacích cest 

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 MZd. 

Po celou dobu pobytu ve škole, školní družině, školní jídelně, areálu školní zahrady, vycházkách jsou 

žáci povinni nosit respirátor nebo alespoň čistou chirurgickou roušku. Výjimky – pití, stravování, 

testování. Každý žák bude mít s sebou 2 rezervní roušky. 

 

8. Testování 

Testování ve školách je jen pro bezpříznakové žáky. Pokud se někdo necítí dobře, nebo má dokonce 

příznaky onemocnění , měl by zůstat doma, případně se obrátit na svého lékaře. 

Testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali 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. Tato skutečnost musí být prokazatelně doložena. 

Testování se neprovede 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. 

Testování se také neprovádí u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru 

SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-

2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod. 

Testovat se bude tzv. samoodběrem pomocí neinvazivních testů při kterém není nutná asistence 

zdravotnického personálu. 



V případě testování dětí, mladších žáků do 3. ročníku ZŠ nebo individuálních případech, kdy si testovaný 

není schopen provést test sám, 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). Test je neinvazivní, odběr samotný a manipulace s testem je velmi snadná a 

výsledky jsou do 15 minut.   

Pokud dítěti bude testem prokázána pozitivita na COVID – 19, bude obratem vyzván zákonný zástupce 

k tomu, aby dítě ze školy či školského zařízení odvedl.  Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit 

k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení 

povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru 

praktického lékařství pro děti a dorost.  

Pokud žák nebude v termínu testování ve škole přítomen, podstoupí test bezprostředně při svém 

návratu zpět do školy. 

 

9. Pohyb třetích osob 

Vstup třetích osob (mimo žáků a zaměstnanců školy a školského zařízení) je možný jen v nezbytně 

nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy nebo školského 

zařízení. 

 

10. Adaptační období 

Při návratu žáků do škol se pedagogičtí pracovníci řídí manuálem MŠMT metodické doporučení k 

opětovnému zahájení prezenční výuky a adaptaci žáků ve škole. Cílem adaptačního období je 

poskytnout žákům potřebné podmínky pro postupný návrat k běžné prezenční výuce, minimalizovat 

stresové situace a vytvořit bezpečné školní prostředí. 

 

11. Bezpečné prostředí 

Škola a školské zařízení zajišťuje dezinfekci rukou, úklid prostor, pravidelné větrání prostor, nevpouští 

do budovy nemocné osoby a dbá na dodržování hygienických pravidel v souladu s pokyny stanovenými 

ministerstvem zdravotnictví. 


