
Vážení rodiče, 
     snažili jsme se pro Vás připravit co nejpodrobnější a doufám, i co nejpřehlednější, informace pro 
nastávající návrat Vašich dětí do školy. Víme, že někteří z Vás uvítali možnost nástupu dětí do školy za 
jakýchkoliv podmínek a naopak někteří řešíte právě ty podmínky návratu (testy, roušky). Pokuste se, 
prosím, dětem vše v klidu vysvětlit, prohlédněte si s nimi ilustrační video a věřím, že to společně 
zvládneme!  
Moc Vám děkujeme za spolupráci a věřme, že návrat do školy proběhne v klidu a bez emocí. 
Je možné, že máte další otázky, nebo chcete podrobnější informace k některým sdělením. V tom případě 
se můžete obrátit na třídní učitelku, na mě (skola@zslibchavy.cz, 465 582203, 728 841 091). Podrobné 
informace najdete na stránkách MŠMT https://koronavirus.edu.cz nebo klikněte zde 
Moc se na Vás těšíme!!!!! 
                                                                                                                                           Mgr. Marie Linhartová 
 
 
Od 12. 4. je povolena rotační výuka žáků 1. stupně. Na naší škole se bude rotovat v tomto složení tříd: 
Liché týdny (začíná 12. 4.) 

- prezenční výuka pro žáky 1., 5.A, 5.B třídy 
- Distanční výuka pro žáky 2. 3., 4. třídy 

Sudé týdny (začíná 19. 4.)  
- Prezenční výuka pro žáky 2., 3., 4. třídy 

- Distanční výuka pro žáky 1., 5.A, 5.B třídy 

HYGIENICKÁ PRAVIDLA 
Budou dodržovány zásady osobní a provozní hygieny dle pokynů MŠMT  

- mytí a dezinfekce rukou -  učebny a toalety jsou vybaveny dezinfekcí v nádobách s 
dávkovačem  

- důkladné a časté větrání učeben a ostatních prostor školy 
- úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně 
- dezinfekce povrchů a předmětů, které používá větší počet lidí 
- každá osoba je při vstupu do budovy školy povinna použít respirátor pro zakrytí úst a nosu 
- žáci si zakryjí ústa a nos rouškou  
- žáci, kteří projevují příznaky infekčního onemocnění (kašel, rýma, průjem, bolesti kloubů, 

svalů, ztráty čichu a chuti) nepatří do školy. Pokud se objeví tyto příznaky během výuky, bude 
rodič telefonicky vyzván k vyzvednutí svého dítěte. Dítě bude po dobu, než se rodič dostaví, 
umístěno v místnosti k tomuto účelu vyhrazené – pod dohledem zaměstnance školy 

 
TESTOVÁNÍ 

- ve škole se bude testovat „Lepu“ testy. Ilustrační video zde 
- testovat se budou žáci 2x týdně – v pondělí a ve čtvrtek  

(pokud se žák dostaví do školy později, bude otestován ihned po příchodu. Pokud se žák dostaví 
poprvé do školy např. v úterý – bude otestován v úterý a dále dle harmonogramu testování, 
tzn. ve čtvrtek) 

- jedná se o samoodběr, kdy není potřeba asistence zdravotníka 
- testovat se budou žáci sami (samoodběr - lze u starších žáků), nebo za pomoci zákonných 

zástupců (ti se při vstupu do budovy netestují, ale musí mít respirátor) - 1 žák = 1 rodič 
- v určené místnosti se budou řídit pokyny zaměstnance školy 
- NETESTUJÍ SE 

1. Žáci, kteří předloží potvrzení lékaře (lékařskou zprávu, zprávu z laboratoře v listinné či 
elektronické podobě), že prodělali onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního PCR 
testu neuplynulo 90 dní 

2. Žáci, kteří doloží negativní výsledek PCR nebo antigenního testu na přítomnost viru SARS-
CoV-2, provedeného na odběrovém místě, které nesmí být starší 48 hodin, a pokud nemají 
příznaky onemocnění COVID-19 
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- žák nemůže být nucen k testování. Účast na prezenčním vzdělávání je však podmíněna účastí 
na testování. 
Pokud se žák neúčastní prezenční výuky z důvodu neúčasti na testování, bude se jeho 
absence evidovat jako omluvená! Žák zůstává doma a učitel mu poskytuje podporu jako při 
běžné omluvené absenci. Další týden se účastní distanční výuky se svou třídou. 

 
Vstup do školy – testování 

 žáci přicházejí do budovy školy od 7,30 hodin (NE dříve!!!) 

 testování (cca 5 min) a vyhodnocení testu (15 min) 

 žáci a zákonní zástupci se vždy řídí pokyny zaměstnance školy, který je v učebně přítomen 

 v případě pozitivního testu 
v pondělí – žák jde do izolace (je odveden do místnosti k tomu určené), kde čeká na příchod 
zákonného zástupce, který ho odvede domů. Pokud bude zákonný zástupce přítomen 
testování, odvádí si žáka ihned domů. Škola vystaví žákovi potvrzení o pozitivním testu. 
Zákonný zástupce informuje pediatra o pozitivním testu dítěte a ten vyplní elektronickou 
žádanku na PCR test. 
Ve čtvrtek – do izolace jde žák s pozitivním testem a dále všichni žáci, kteří s ním byli 
v posledních dvou dnech v kontaktu (při výuce, v ŠD). Škola vystaví žákovi potvrzení o 
pozitivním testu. Zákonný zástupce informuje pediatra o pozitivním testu dítěte a ten vyplní 
elektronickou žádanku na PCR test. Ostatní žáci, kteří byli s pozitivně testovaným žákem 
v kontaktu, čekají na výsledek jeho PCR testu. V případě, že bude negativní – nastupují všichni 
do školy. Pokud bude pozitivní, postupují dle pokynů KHS (absolvují PCR testy). 
 

1. Liché týdny – 1., 5. A, 5. B 
- 1. třída (žáci a zákonný zástupce) vchází do budovy vchodem pro cizí strávníky (dveře od 

hlavní silnice proti kostelu). Testování bude probíhat ve školní jídelně. Žáci si odloží bundu na 
židli a společně se zákonným zástupcem provedou testování dle instrukcí zaměstnance školy.  
NEGATIVNÍ výsledek testu – zákonný zástupce odchází domů, žák odchází do šatny a poté do 
třídy 
POZITIVNÍ výsledek testu – žák odchází se zákonným zástupcem domů, pokud zákonný 
zástupce není přítomen, odvede se do vyhrazené místnosti, kde čeká na příchod zákonného 
zástupce, který jej odvede domů. Škola vystaví žákovi potvrzení o pozitivním testu. 

 
- 5.A třída (žák, může i zákonný zástupce) vchází hlavním vchodem do budovy školy. V šatně 

si odloží a jde - do učebny 3. třídy, kde provede samoodběr,  
                          -se zákonným zástupcem jde do učebny 2. třídy, kde se žák otestuje 
 

 
- 5.B třída (žák, může i zákonný zástupce) vchází hlavním vchodem do budovy školy. V šatně si 

odloží a jde do učebny F, Ch (na staré budově), provede samoodběr, nebo se otestuje za 
přítomnosti zákonného zástupce. 

 
NEGATIVNÍ výsledek testu – žák jde do své třídy a účastní se výuky 
POZITIVNÍ výsledek testu – žák odchází se zákonným zástupcem, nebo se odvede do 
vyhrazené místnosti, kde čeká na příchod zákonného zástupce. Škola vystaví žákovi potvrzení 
o pozitivním testu. 

 
2. Sudé týdny – 2., 3., 4.třída 

2. třída (žáci a zákonný zástupce) vchází do budovy vchodem pro cizí strávníky (dveře od 
hlavní silnice proti kostelu). Testování bude probíhat ve školní jídelně. Žáci si odloží bundu na 
židli, vydezinfikují si ruce, připraví si test, který jim předá zaměstnanec školy, a budou 
postupovat dle jeho instrukcí.  



NEGATIVNÍ výsledek testu – zákonný zástupce odchází domů, žák odchází do šatny a poté do 
třídy 
POZITIVNÍ výsledek testu – žák odchází se zákonným zástupcem domů, pokud zákonný 
zástupce není přítomen, odvede se do vyhrazené místnosti, kde čeká na příchod zákonného 
zástupce, který jej odvede domů. Škola vystaví žákovi potvrzení o pozitivním testu. 

 
- 3. třída (žák a zákonný zástupce) vchází hlavním vchodem do budovy školy. V šatně si odloží 

a jde - do učebny 5. A třídy, kde provede samoodběr,  
          - se zákonným zástupcem jde do učebny 1. třídy, kde se žák otestuje 
 

 
- 4. třída (žák, může i zákonný zástupce) vchází hlavním vchodem do budovy školy. V šatně si 

odloží a jde do učebny F, Ch (na staré budově), provede samoodběr, nebo se otestuje za 
přítomnosti zákonného zástupce. 

 
NEGATIVNÍ výsledek testu – žák jde do své třídy a účastní se výuky 
POZITIVNÍ výsledek testu – žák odchází se zákonným zástupcem, nebo se odvede do 
vyhrazené místnosti, kde čeká na příchod zákonného zástupce. Škola vystaví žákovi potvrzení 
o pozitivním testu. 
 

 
ŠKOLNÍ DRUŽINA pro žáky na prezenční výuce 

- Provoz beze změn 6,15 – 16,00 hodin 
- Liché týdny (od 12. 4.) – 1. tř. (pí Vítková) 
- Sudé týdny (od 19. 4.) – 2. (pí Roubíčková), 3.tř.(pí Vítková) 

Vstup do školy – vchodem pro cizí strávníky (dveře od hlavní silnice proti kostelu) do 7,15 hodin. 
Testování bude probíhat ve školní jídelně. Zákonný zástupce a žák se řídí pokyny zaměstnance školy. 

NEGATIVNÍ výsledek testu – zákonný zástupce odchází domů, žák odchází do šatny a poté do 
družiny 
POZITIVNÍ výsledek testu – žák odchází se zákonným zástupcem domů, pokud zákonný 
zástupce není přítomen, odvede se do vyhrazené místnosti, kde čeká na příchod zákonného 
zástupce, který jej odvede domů. Škola vystaví žákovi potvrzení o pozitivním testu. 

 
 V 7,30 odvádí vychovatelka žáky do třídy (už se netestují!!!) 
 
 
ŠKOLNÍ JÍDELNA 
Prezenční výuka 

- Všichni žáci na prezenční výuce jsou přihlášeni ke školnímu stravování – svačiny, obědy - dle 
běžného provozu 

- Pro vyučující bude stanoven rozpis příchodů na oběd tak, aby se jednotlivé třídy nemísily. 
- Ve školní jídelně budou dodržovány hygienické předpisy (mytí a dezinfekce rukou, stolů, 

vzdálenosti mezi stoly, vydávání příborů, pitný režim) 
- Svačiny se budou žákům podávat ve třídě 

Distanční výuka 
- Žáci mají nárok na dotovaný oběd, který odebírají do jídlonosiče (jako doposud) 
- Odebírání obědů do jídlonosiče si přihlašujete u vedoucí školní jídelny na t.č. 465 582475 

 
 
ŠKOLNÍ DRUŽINA PRO ZAMĚSTNANCE VYBRANÝCH PROFESÍ 
Liché týdny (od 12. 4.) – pro žáky 2., 3., 4. třídy 
Sudé týdny (od 19. 4.) – pro žáky 1., 5.A, 5.B třídy 

- Jedná se o žáky z průzkumného šetření, které Vám bylo zasláno třídními učiteli.   



- Tito žáci mohou být přítomni ve škole i v době, kdy je jejich třída na distanční výuce. 
- Žákům se budou věnovat 2 pedagogové, kteří jim zajistí dopolední i odpolední program 
- Pod jejich vedením se zúčastní on-line výuky se svou třídou. Připojení na on-line výuku jim 

bude umožněno ve škole – v počítačové učebně. (nenosí si své notebooky) 
- Budou vypracovávat úkoly a připravovat se na výuku, jako při běžné distanční výuce z domova 
- Budou pro ně připraveny odpočinkové a zájmové aktivity, pobyt venku – podobné jako v běžné 

školní družině. 
 

Stravování (oběd, svačina) 
 – je zajištěno jako při běžné prezenční výuce. Je nutné přihlášení u vedoucí školní jídelny v pondělí 
12. 4. do 7,00 hodin 
 
Příchod do školy a testování 
7,00 – 7,30 hodin hlavním vchodem. V šatně si odloží a jdou do učeben 2. stupně – v 7.B  - testování 
za přítomnosti zákonného zástupce, v 9. třídě - kde bude provedeno testování – samoodběrem. 
V obou učebnách se budou žáci a zákonní zástupci řídit pokyny zaměstnance školy. První den, při 
vstupu do učebny, předají zaměstnanci škol potvrzení zaměstnavatele 

NEGATIVNÍ výsledek testu – zákonný zástupce odchází domů, žák odchází do 3 patra – do 7.A 
třídy 
POZITIVNÍ výsledek testu – žák odchází se zákonným zástupcem domů, pokud zákonný 
zástupce není přítomen, odvede se do vyhrazené místnosti, kde čeká na příchod zákonného 
zástupce, který jej odvede domů. Škola vystaví žákovi potvrzení o pozitivním testu. 

 
Odchod ze školy 
13,30 hodin. O dřívější nebo pozdější odchod (nejdéle do 16 hodin) mohou rodiče písemně požádat. 
Žádáme rodiče, aby při vyzvedávání svého dítěte zvonili na „školní družinu“. 
V případě, že budou žáci s paní vychovatelkou venku, bude tato informace zveřejněná na hlavních 
dveřích s telefonním číslem, na které můžete volat. 
 
 
OŠETŘOVNÉ 

- Je nárok na ošetřovné – ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka 
- Není nárok na ošetřovné – v době prezenční výuky (přítomnost žáků ve škole) 
- Není nárok – rodiče dětí vybraných profesí  

Podrobné informace naleznete na stránkách MPSV: https://www.mpsv.cz/osetrovne  
 
 
ZÁVAZNÉ PRAVIDLO 
     V případě konkrétních mimořádných situacích spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy 
povinna postupovat dle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření 
vyhlášená pro dané území příslušnou Krajskou hygienickou stanicí (KHS) nebo plošně Ministerstvem 
zdravotnictví (MZd). 
 
 
Přejeme Všem hodně zdraví a pevné nervy!!! 
                                                                                                 Marie Linhartová 
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