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Informace k provozu školy v období 12. – 23. 4. 2021  
(na případné změny dle vládních opatření upozorníme)  

 

Všechny informace k provozu škol od 12. dubna 2021 vydané MŠMT ČR najdete podrobně 

na https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021 

TESTOVÁNÍ 

Od 12. dubna 2021 dochází k postupnému návratu dětí do škol. Dle nařízení vlády je tento 

návrat do škol spojen s povinným testováním na přítomnost viru SARS-CoV-2. Podrobné 

informace k zajištění průběhu a organizace testování včetně instruktážního videa naleznete na 

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole  

Naše škola obdržela antigenní testy Singclean určené k samoodběru (žák jej bude 

provádět sám nebo, jde-li o žáka 1. – 3. ročníku, za asistence zákonného zástupce či jím 

pověřené doprovázející osoby) z přední části nosu. 

Testování není povinné, ale žákovi bez negativního testu nebude umožněna osobní 

přítomnost na prezenčním vzdělávání. Současně mu nebude poskytováno synchronní 

distanční vzdělávání (on-line schůzky v Teams). 

1) Testování bude probíhat 2 x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek před začátkem vyučování. 

U dětí navštěvujících ranní družinu proběhne testování při příchodu do ŠD pod dohledem 

vychovatelky. 

2) Žák, který se nebude moci testovat v určený den nebo čas (před vyučováním), podstoupí 

testování první den nebo ihned po příchodu do školy.  

3) Testování proběhne 

a) standardně u žáků jedné třídy pod dohledem třídní učitelky ve třídě, nebo 

b) jde-li o žáky 1. - 3. ročníku s případnou potřebou asistence jedné doprovázející osoby 

(zákonný zástupce, nebo jím prokazatelně pověřená osoba) v rámci jedné třídy pod 

dohledem zaměstnance školy ve vestibulu při vstupu do tělocvičny (žákům 4. a 5. tříd 

nebude asistence jiné osoby umožněna, výjimečné případy posoudí ředitel školy). 

4) Testování žáků se neprovádí 

a) u žáků, kteří prokazatelně doloží škole potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-

19 a zároveň neuplynulo 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem a 

pokud tito žáci nemají příznaky onemocnění COVID-19, nebo 

b) u žáků, kteří prokazatelně doloží škole potvrzení o negativním výsledku RT-PCR testu 

nebo POC antigenního testu provedeném na odběrovém místě, který nebude starší 48 

hodin a pokud tito žáci nemají příznaky onemocnění COVID-19, nebo 

c) u žáků, kteří prokazatelně doloží škole certifikát o Ministerstva zdravotnictví ČR 

o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od podání poslední dávky 

vakcíny uplynulo nejméně 14 dní, nebo 

d) u prezenčně vzdělávaných žáků navštěvujících školu za účelem individuální 

konzultace nebo individuální prezenční výuky. 

https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021
https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole
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5) Všichni testovaní žáci a osoby jim asistující a zaměstnanci provádějící dohled při testování 

jsou povinni dodržovat hygienická opatření zavedená školou (dezinfekce rukou, nasazená 

zdravotní rouška nebo respirátor - žáci, respirátor min. třídy FFP2 - dospělí). 

6) V případě negativního výsledku testu je žákovi povolena účast na prezenční výuce. 

7) V případě pozitivního výsledku testu je žák odeslán domů nebo do izolační místnosti a je 

informován zákonný zástupce žáka, který je povinen neprodleně dítě vyzvednout a 

informovat jeho praktického lékaře za účelem provedení RT-PCR testu. 

VÝUKA VE ŠKOLE A DISTANČNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 

Povolena osobní účast 

 na prezenčním vzdělávání žákům 1. stupně základních škol formou rotační výuky 

(střídání prezenční a distanční výuky celých tříd v týdenních cyklech), 

 na skupinové konzultaci žákům 2. stupně ohrožených školním neúspěchem  

anebo 

 žákům 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro 

přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině. 

I. turnus (lichý týden):  12. 4. 2021 – 16. 4. 2021 

Prezenční výuka (ve škole) třídy 1. B, 2. B, 3. B, 4. B, 5. B  

Distanční výuka (doma): třídy 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A, 

6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B 

(prostředí TEAMS dle rozvrhů pro DisV) 

II. turnus (sudý týden):  19. 4. 2021 – 23. 4. 2021 

Prezenční výuka (ve škole): třídy 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A 

Distanční výuka (doma): třídy 1. B, 2. B, 3. B, 4. B, 5. B, 

6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B 

(prostředí TEAMS dle rozvrhů pro DisV) 

1) Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se 

neslučují, ani jinak neprolínají). Žáci se učí dle platného rozvrhu s výjimkami dle platných 

opatření a organizačních potřeb školy. 

2) Distanční forma vzdělávání žáků probíhá stejně jako doposud v prostředí TEAMS dle 

rozvrhu pro DisV  platného k 8. 4. 2021 pro dané třídy.  

3) Účast na prezenční i distanční výuce je pro všechny žáky povinná. 

4) V rámci výuky jsou zakázány zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.  

5) Předměty určené pro skupiny žáků více tříd (jazyky, TV, volitelné předměty) budou 

vyučovány ve zvláštním režimu (homogenní skupiny).    

6) Pokud není z organizačních (personálních) důvodů možné dodržet hodinovou dotaci pro 

některé vzdělávací oblasti podle ŠVP v homogenních skupinách, stanoví ředitel školy, který 

vzdělávací obsah nebude po dobu trvání těchto důvodů realizován. Podmínka homogenity 

skupiny má přednost před ustanovením ŠVP. 
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7) V průběhu prezenční výuky, vč. přestávek bude: 

 probíhat pravidelné větrání tříd a chodeb (doporučujeme, aby děti měly teplejší oblečení), 

 zařazován pobyt žáků  na čerstvém vzduchu (dle možností školy), 

 realizována vzdělávací činnost ve venkovních  prostorách, a to i mimo areál školy (dle 

možností školy), 

 platit povinnost žáků a zaměstnanců školy nosit ochranné prostředky (zdravotní roušky 

nebo respirátor – žáci, respirátor – dospělí) po celou dobu pobytu ve škole, včetně školní 

družiny; je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele (např. cizí jazyk), je 

možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, při dodržení vzdálenosti 

alespoň 2 metry od všech osob, 

 omezen pobyt žáků na chodbách během přestávek, 

 omezen vstup třetích osob (zákonných zástupců, kontrolních orgánů, pracovníků 

poradenských zařízení, krajské hygienické stanice, osob zajišťujících externí služby 

škole) do prostor školy za dodržení režimových opatření minimalizujících styk s žáky. 

Harmonogram vstupů žáků do školy 

Hlavní vstup Boční vstup u tělocvičny 

žáci podstupující testování ve třídě žáci testující se s asistencí doprovodu 

07:20 1. A, 1. B 1. A, 1. B  

07:30 2. A, 2. B 2. A, 2. B 

07:40 3. A, 3. B 3. A, 3. B  

07:50 4. A, 4. B    

07:50 5. A, 5. B 

Průběh distanční výuky od 12. 04. 2021  

Komunikační kanály 

1) online = BAKALÁŘI (zadávání domácích úkolů), TEAMS (vysvětlování učiva, komunikace 

s žáky, případně zadávání úkolů) 

2) offline = výdejní místo ve škole (vrátnice nebo sekretariát)  

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

1) Ranní družina je v provozu od 6:00 do 7:55 hod. 

2) Odpolední družina je v provozu od 11:30 do 16:30 hod. denně od pondělí do pátku. 

3) Podmínkou provozu je zajištění homogenity skupin žáků jedné třídy. Škola z organizačních 

důvodů přistoupila k rozdělení dětí do jednotlivých oddělení, a to následovně: 

Lichý týden Sudý týden 

Oddělení č. 1 (p. Zuzaníková) žáci 1. B Oddělení č. 1 (p. Zuzaníková) žáci 1. A 

Oddělení č. 2 (p. Šoltésová) žáci 2. B Oddělení č. 2 (p. Suchanková) žáci 2. A 

Oddělení č. 3 (p. Urbánek) žáci 3. B Oddělení č. 3 (p. Urbánek) žáci 3. A 

Oddělení č. 4 (p. Swiatkowská) žáci 4. B Oddělení č. 4 (p. Swiatkowská) žáci 4. A 

Oddělení č. 5 (p. Suchanková) žáci 5. B Oddělení č. 5 (p. Šoltésová) žáci 5. A 
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VÝDEJ OBĚDŮ 

1) Výdej obědů strávníkům bude probíhat následovně: 

10:45 – 11:15 cizí strávníci (pouze do jídlonosičů) – výdejní místo z ul. Bezručova 

10:45 – 11:15 žáci ZŠ a gymnázia přítomni na distanční výuce (pouze do jídlonosičů) 

11:20 – 13:15 žáci a zaměstnanci ZŠ přítomni na prezenční výuce (NE do jídlonosičů) 

13:20 – 14:00 žáci a zaměstnanci ZŠ, žáci a zaměstnanci gymnázia přítomni na distanční 

výuce (pouze do jídlonosičů) 

2) V době výdeje obědům žákům a zaměstnancům ZŠ nebude umožněn vstup do prostor ŠJ 

nikomu jinému. 

3) Žáci mají nárok na dotovanou stravu nejen při prezenční, ale také při distanční výuce. 

4) Všichni strávníci jsou povinni provádět přihlašování nebo odhlašování obědů přes svůj 

internetový účet na eCanteen nebo mohou využít email: zerzanova@zshrubina.cz, kde 

zašlou svůj požadavek na odhlášení/přihlášení obědů. 

 

V Havířově 9. dubna 2021  

  

 Mgr. Tomáš Ptáček 

 ředitel školy 

 

 

mailto:zerzanova@zshrubina.cz

