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Informace k nástupu žáků od 12.4. 2021 a jejich testování 

 

Rozhodnutím Vlády ČR ze dne 6. dubna 2021 je umožněna fyzická přítomnost žáků 1. stupně ve školách 

v tzv. rotačním režimu.  

Na ZŠ Ostrava-Michálkovice bude přítomnost žáků upravena následovně:  

V týdnu od 12.4. do 16.4. se budou prezenčně vzdělávat třídy 1.A, 2.A, 3.A, 4.A a 5.A, a to dle platného 

rozvrhu. Třídy 1.B, 2.B, 3.B, 4.B a 5.B se budou v tomto týdnu vzdělávat distančně (on-line i off-line 

formou) dle rozvrhů pro tuto výuku. Případné úpravy budou oznámeny třídními učiteli.  

V týdnu od 19.4. do 23.4. se budou prezenčně vzdělávat třídy 1.B, 2.B, 3.B, 4.B a 5.B, a to dle platného 

rozvrhu. Třídy 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A se v tomto týdnu budou vzdělávat distančně (on-line i off-line 

formou) dle rozvrhů pro tuto výuku. Případné úpravy budou oznámeny třídními učiteli.  

V následujících týdnech se budou třídy v tomto režimu střídat. Nadále platí omezení pro výuku tělesné 

a hudební výchovy. Pokud to počasí dovolí, budou žáci absolvovat výuku venku. Ve třídách bude 

nastaveno časté větrání a důkladná desinfekce. Všichni žáci musí mít na ústech chirurgické roušky. 

Školní družina 

Bude dbáno na homogenitu skupin, tzn. že třídy ve družině se budou překrývat s jednotlivými školními 

třídami. Ranní družina nebude otevřena a to z organizačních důvodů.  

Jídelna bude fungovat v běžném režimu pouze pro prezenčně přítomné žáky. Žáci na distanční výuce 

mohou využít odběr obědů formou take-away.  

Vstupy do školy 

1.A, 1.B vstup do budovy hlavním vchodem v 7:40 hod 

2.A, 2.B vstup do budovy hlavním vchodem v 7:45 hod 

3.A, 3.B vstup do budovy spojovacím krčkem v 7:40 hod 

4.A, 4.B vstup do budovy spojovacím krčkem v 7:45 hod 

5.A, 5.B vstup do budovy hlavním vchodem v 7:50 hod 
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 Průběh testování žáků 

Testování žáků je mimořádným opatřením, kterým je podmíněna přítomnost žáků na prezenční výuce. 

Testování není povinné, pokud se zákonný zástupce rozhodne žáka netestovat, žák se nebude účastnit 

prezenční výuky a jeho absence bude zákonným zástupcem omluvena. V tomto případě není škola 

povinna poskytovat vzdělávání distanční formou, nicméně jsme připraveni poskytovat pomoc žákům 

formou studijní podpory a to dle individuální domluvy.  

Testování bude probíhat každé pondělí a čtvrtek antigenními testy tzv. samoodběrem (u kterého není 

nutná asistence zdravotnického personálu). Učitelé nebudou provádět testy!!! Testování se neprovádí 

u osob, které v posledních 90ti dnech absolvovali onemocnění Covid-19 a tuto skutečnost prokazatelně 

doloží (jinak se účastní testování dle harmonogramu). Na testování budou dohlížet pedagogičtí 

pracovníci, kteří vyučují danou hodinu. Veškeré informace a videa o testování lze zhlédnout na webu 

www.testovani.edu.cz  

U žáků 1. a 2. tříd nabízíme možnost účastnit se testování i jednomu ze zákonných zástupců (určitě 

v první den testování a dále dle individuální potřeby žáka). Zákonní zástupci nemusí být v tomto 

případě testováni, podmínkou je nasazený respirátor třídy FFP 2. Žáci budou před prvním testováním 

instruováni o jeho průběhu třídními učiteli na on-line třídnických hodinách.  Ve třídě bude k dispozici 

dostatek desinfekce, bude řádně zajištěno větrání. O všech provedených testech se povede evidence. 

Pokud žák přijde v den testování později do školy, bude se testovat pod dohledem pedagogického 

pracovníka ihned po příchodu do školy ve speciální místnosti. Pokud se žák nemůže zúčastnit testování 

v určitý den, je nutné jej samotestovat v první den jeho přítomnosti, dále bude pokračovat v rozvrhu 

s ostatními.  

Testování bude probíhat v učebnách, ve kterých probíhá první vyučovací hodina. Učitel bude žákům 

radit, nebude se přímo účastnit samotestování. Testování bude probíhat 15 minut. Použité testy budou 

házeny do připravených odpadkových pytlů, které budou ihned po testování odneseny ze třídy.  

Výsledky testování 

Pokud je výsledek testu negativní, žákovi je umožněna účast na prezenční výuce. Pokud je výsledek 

testu pozitivní, je v jednotlivých dnech rozdílný postup:  

V pondělí odchází žák ihned ze třídy do tzv. covidové místnosti. Skutečnost je oznámena zákonnému 

zástupci a je mu předáno Potvrzení o pozitivním výsledku antigenního testu. Zákonný zástupce 

telefonicky kontaktuje a informuje ošetřujícího lékaře, který dále rozhodne o případném testování PCR 

testem. Do školy se žák vrátí po uplynutí nařízené karantény nebo v případě, že PCR test bude 

negativní.  

Pokud se prokáže pozitivní test při čtvrtečním testování, dojde k izolaci pozitivně testovaného, ovšem 

domů odchází celá třída. Pozitivní žák postoupí dle rozhodnutí ošetřujícího lékaře PCR test, o jehož 

výsledku bude škola informovat rodiče všech žáků ve třídě. V případě negativního výsledku PCR testu 

bude výuka pokračovat dle rozvrhu. V případě pozitivního testu, rozhodne o dalším postupu Krajská 

hygienická stanice.  

V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte.  

http://www.testovani.edu.cz/

