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Na základě usnesení vlády se ve škole od pondělí 12. dubna 2021  POVOLUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST ŽÁKŮM                     

1. stupně, a to tzv. rotačním způsobem. 

Pro třídy 2. stupně nadále platí povinné vzdělávání distančním způsobem (výuka v domácím prostředí).  

V LICHÝCH KALENDÁŘNÍCH TÝDNECH (počínaje 12. dubnem 2021)  

 2., 3. a 5. třída se bude učit PREZENČNĚ ve škole podle platného rozvrhu hodin 

 1. a 4. třída se nebude účastnit výuky ve škole, žáci se budou vzdělávat DISTANČNÍM ZPŮSOBEM 

v domácím prostředí 

 

 V SUDÝCH KALENDÁŘNÍCH TÝDNECH (počínaje 19. dubnem 2021)  

 2., 3. a 5. třída se nebude účastnit výuky ve škole, žáci se budou vzdělávat DISTANČNÍM ZPŮSOBEM 

v domácím prostředí 

 1. a 4. třída se bude učit PREZENČNĚ ve škole podle platného rozvrhu hodin  

 

PŘÍCHOD KE ŠKOLE A POHYB PŘED ŠKOLOU 

 při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla stanovení krizovými opatřeními, zjm. 

zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (zdravotnická rouška, respirátor) a dodržení odstupů (neplatí 

pro rodinné příslušníky) 

 pokud to není nezbytně nutné, žádáme doprovod dětí, aby ani on zbytečně nepobýval v blízkosti skupinek 

dětí před školou 

 pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost nasazení respirátorů (u dětí možná 

zdravotnická rouška) a dodržování rozestupů 

 žáci budou před školou organizováni do skupin, které si pověřený pedagogický pracovník vyzvedne či 

vydá pokyny k přesunu do šaten a tříd 

o LICHÝ TÝDEN 

 3. třída 7.15 hod před budovou školy (děti si vyzvedne TU M. Juřičková)  

 2. třída 7.20 hod před budovou školy (děti si vyzvedne TU M. Chovancová) 

 5. třída 7.25 hod před budovou školy (děti si vyzvedne TU J. Lišková) 

o SUDÝ TÝDEN 

 1. třída 7.15 hod před budovou školy (děti si vyzvedne TU Z. Vraníková) *)neplatí  pro děti z ranní 

družiny 
 4. třída 7.20 hod před budovou školy (děti si vyzvedne TU P. Plšková) 

 

!!! PROSÍME o dodržování času příchodu ke škole z důvodu minimalizování 

kontaktů mezi jednotlivými třídami!!! 

 na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je školám od 12. 4. 2021 uložena povinnost 

testovat žáky i zaměstnance (kromě výjimek uvedených v opatření) 2x týdně antigenními testy pro 

samoodběr, které byly školám distribuovány 

 povinné testování se netýká individuálních konzultací a individuální prezenční výuky 
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 přítomnost žáků na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování 

 vybrané testy jsou pro odběr velmi jednoduché, jde o odběr z kraje nosu 

 prozatím bude testování prováděno v kmenových třídách, z hlediska rizikovosti zvažujeme pozdější přesun 

před budovu školy 

 K SAMOTNÉMU TESTOVÁNÍ JSME ZAJISTILI DOSTATEČNÉ MNOŽSTVÍ ŠKOLNÍHO PERSONÁLU, KTERÝ DĚTEM VŠECHNO 

VYSVĚTLÍ A POMŮŽE JIM, NEMUSÍTE MÍT OBAVU, ŽE TO VAŠE DÍTĚ NEZVLÁDNE 

 v individuálních případech je umožněna asistence rodičů; vstup rodičů do školy je pro nás dost 

problematický, proto žádáme ty, kdo bude chtít u testování být, VOLEJTE PRO DALŠÍ DOMLUVU 

ŘEDITELCE ŠKOLY (702 008 833) 

 testování se neprovádí u osob viz Manuál Covid-19 Testování ve školách; zjednodušeně: testovat se 

nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC 

antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19; testovat 

se nemusí také děti, které v posledních 90 dnech onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 

90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na 

přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, 

lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře)! 

 agenda celého testování a možných variant výsledků a postupů je velmi obsáhlá, proto pro získání dalších 

informací si prostudujte přiložený Manuál COVID-19 Testování ve školách  

 v případě pozitivního výsledku testu je žák okamžitě izolován od ostatních osob, škola kontaktuje 

zákonného zástupce, který si své dítě převezme 

 v případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných žáků jiný než první den prezenční výuky 

v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny žáky, kteří byli 

s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování v některý z předchozích 2 dnů před provedením 

testu nebo 2 dnech po provedení testu 

 další podrobnosti viz Manuál COVID-19 Testování ve školách 

 

 vzhledem k náročné logistice a organizaci celého testování, ale především 

vzhledem k ochraně zdraví Vašeho dítěte, dětí ve třídě a ostatního personálu 

školy, NEPOSÍLEJTE DO ŠKOLY DĚTI, U KTERÝCH SHLEDÁTE JAKÝKOLIV PROJEV 

RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, BYť JEN DROBNÉHO CHARAKTERU – OHROZÍTE 

TAK PREZENČNÍ VÝUKU CELÝCH TŘÍD A ZDRAVÍ VELKÉHO POČTU OSOB  
 

 

 provoz ODPOLEDNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY/KLUBU bude zajištěn pro děti z 1. - 4. třídy 

 RANNÍ DRUŽINA: v prostorách ŠD ráno pouze prvňáčci 

 na základě hygienických opatření a dodržování homogenity tříd/skupin bude organizace odpoledních 

skupin následující: 

o LICHÝ TÝDEN 

2. třída: prostor školního klubu, vychovatelka Helena Kulíšková (tel: 605 509 687) 

3. třída: prostor školní družiny, vychovatelka Lenka Pešková (tel.: 739 491 975) 

o SUDÝ TÝDEN 

1. třída: prostor školní družiny, vychovatelka Lenka Pešková (tel.: 739 491 975) 

4. třída: prostor školního klubu, vychovatelka Helena Kulíšková (tel: 605 509 687) 

 

 výtvarný kroužek v rámci školní družiny SE KONAT NEBUDE 

 ranní družina pouze pro děti z 1. ročníku (režim stejný jako od 30. 11. 2020) 



  

 od pondělí 12. dubna 2021 budou všem žákům 2., 3. a 5. třídy, kteří chodili běžně na oběd, hromadně  

obědy přihlášeny; pokud je žák nemocný a nenastoupí v pondělí do školy, nahlaste to vedoucí školní 

jídelny (tel.: 605 063 898) 

 od pondělí 19. dubna 2021 bude totéž platit pro 1. a 4. třídu 

 následně budou „rotujícím“ třídám vždy na daný týden obědy hromadně odhlášeny a opět  přihlášeny 

: -)) 

 obědy budou ve školní jídelně zájemcům vydávány za přísných hygienických pravidel 

 jídlo ani pití si sami strávníci nenabírají, taktéž příbory budou jednotlivcům vydávány personálem jídelny 

 při výdeji jídla se musí být zajištěny obvyklé rozestupy 

 roušku je možné odložit pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku 

 před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije desinfekci rukou 

 musí být dodržovány rozestupy, počet strávníků u stolu a počet osob v jídelně (1,5 m, 4 osoby u stolu) 

 se zvýšenou měrou se dodržují běžná hygienická pravidla 

Žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, mají nárok na odebrání stravy za dotovanou cenu žákovského 

oběda. Pokud máte pro své děti zájem o tuto formu stravování, kontaktujte vedoucí školní jídelny, se kterou se 

domluvíte na detailech a přihlášení. 

Pro takto přihlášené žáky vzdělávající se distančním způsobem bude vyhrazen pro odebrání krabiček či jídlonosičů 

čas 11.00 – 11.30 hod 

Obědy bude možné odebírat pouze do jídlonosičů nebo do jednorázových krabiček za podmínek, které platí od 

začátku školního roku: 

1. jídlonosič donesete do školní kuchyně nejpozději do 8.30 hod, aby se zajistilo umytí  v myčce při vysoké 

teplotě, a tím se dodržely zásady bezpečného stravování; hotový oběd si vyzvednete vchodem od 

rampy ve stanoveném čase 

2. oběd si vyzvednete v jednorázové krabičce vchodem od rampy ve stanoveném čase; krabička je za 

poplatek 5,- Kč; 

3. dotazy ohledně odebírání obědů zodpoví vedoucí ŠJ na tel.: 571 447 329 nebo  605 063 898 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝUCE  

 třída se vyučuje celá, nedělí se na skupiny 

 výuka dle platného rozvrhu hodin (včetně náboženství) 

 u všech tříd je částečně omezena náplň tělesné a hudební výchovy 

 za podmínky dodržení homogenity skupiny je možné zařadit činnosti venku 

HYGIENICKÉ PODMÍNKY 

 vstup do budovy školy je povolen pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám 

 všichni žáci nosí po celou dobu pobytu ve škole ZDRAVOTNICKÉ ROUŠKY nebo RESPIRÁTORY; 

zaměstnanci školy výhradně respirátory 

 žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla 

 toalety i třídy jsou vybaveny mýdlem v dávkovači, nádobou na desinfekci, jednorázovými papírovými 

ručníky či elektrickými osoušeči rukou 

 NIKDO S PŘÍZNAKY INFEKCE DÝCHACÍCH CEST, které by mohly odpovídat známým příznakům COVIC-19 

(zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), 

NESMÍ DO ŠKOLY VSTOUPIT 

 po dobu výuky škola zajistí veškeré desinfekční prostředky, úklid a desinfekci povrchů 

 pravidelné a časté větrání vnitřních prostor školy je jednou ze základních hygienických zásad podmiňující 

možnost pobytu dětí ve škole 



POBYT VE TŘÍDĚ/ŠKOLNÍ DRUŽINĚ/KLUBU 

 ihned po příchodu do třídy, musí každý použít mýdlo a desinfekci na ruce 

 v průběhu pobytu ve škole i ve třídě musí mít žáci ŘÁDNĚ NASAZENOU ZDRAVOTNICKOU ROUŠKU NEBO 

RESPIRÁTOR, pedagog respirátor 

 rouška se odkládá pouze při konzumaci jídla a pití (svačina), které se konzumují zásadně v lavici žáka za 

dodržení základních hygienických pravidel 

 žáci si průběžně myjí a desinfikují ruce ve své učebně 

 přestávky budou fázovány a organizovány tak, aby docházelo k minimálnímu kontaktu mezi třídami 

ODCHOD ZE ŠKOLY 

 po skončení vyučování dle platného rozvrhu hodin budou žáci odvedeni pedagogickým pracovníkem do 

prostoru šaten tak, aby nedocházelo ke kontaktu s jinými skupinami; zájemce o školní stravování/školní 

družinu odvede do jídelny/družiny, poobědvá s nimi a opět se společně všichni přesunou do šatny/družiny  

 žáci neprodleně opustí budovu školy za stejných podmínek jako při příchodu do školy 

 

 

 s koncem nouzového stavu končí činnost tzv. krizových škol (doposud ZŠ Valašské Klobouky) 

 pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí, že se umožňuje osobní přítomnost na 

vzdělávání žákům 1. stupně ve školní družině/klubu i v týdnu, kdy mají distanční výuku 

 možnost pobytu ve škole platí pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou: 

 zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb 

 pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční výuku 

 zaměstnanci bezpečnostních sborů 

 příslušníci ozbrojených sil 

 zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví 

 zaměstnanci v sociálních službách dle zk. 108/2006 Sb. 

 zaměstnanci Úřadu práce 

 zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení 

 zaměstnanci Finanční správy 

 škola tuto službu neprovozuje automaticky od prvního dne nástupu dětí do škol, ale pouze v případě 

poptávky; proto v případě zájmu volejte co nejdříve ŘEDITELCE ŠKOLY (tel.: 702 008 833)  

 povinné distanční vzdělávání dle zavedených pravidel ze 4. 1. 2021  

 skupinové konzultace žáků 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žáků 9. tříd podle jejich 

potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných k přijímací zkoušce, a to nejvýše v počtu 6 žáků 

 i nadále jsou umožněny prezenční individuální KONZULTACE ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden 

pedagog), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka; konzultace bude možné zrealizovat na 

základě PŘEDEM DOMLUVENÉ SCHŮZKY (ŘŠ, pedagog) 

 i nadále jsou umožněny prezenční individuální KONZULTACE ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden 

pedagog), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka; konzultace bude možné zrealizovat na 

základě PŘEDEM DOMLUVENÉ SCHŮZKY (ŘŠ, pedagog) 

 

 

V Horní Lidči dne 9. 4. 2021 

           Mgr. Gabriela Daňková, ředitelka školy 


