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Informace k organizaci vzdělávání od 17. 5. 2021 

(vychází z Informací MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 17. května 2021) 

 

Organizace vzdělávání žáků 1. stupně ZŠ, zajištění hygienických podmínek 

• Od 17. 5. 2021 se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. – 5. tříd bez rotační výuky. 

• Při vzdělávání se ruší povinnost zachování homogenních skupin a tříd. Žáci se vzdělávají 

dle platného rozvrhu hodin z 1. 9. 2020. 

• Všichni žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nadále nosit ochranu nosu a úst ve 

vnitřních prostorách školy. 

• Při vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách (např. při vycházce nebo pobytu na školní 

zahradě či hřišti) není ochrana nosu a úst požadována. 

• Zůstává zachována frekvence testování žáků 1. stupně 1x týdně (pondělí). 

• Vzhledem k doporučení nadále omezovat kontakt mezi žáky z různých tříd a skupin není 

ranní dohled možný. V krajních případech se lze individuálně domluvit s třídní učitelkou 

nebo ředitelkou školy. 

Vstup do budovy v den testování (pondělí) 

• Žáci 1. – 4. tříd vstupují do budovy ZŠ hlavním vchodem od 7:30 do 7:45, vstup do budovy 

školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

• Žáci 5. tříd vstupují vchodem tělocvičny od 7:30 do 7:45 a využívají šatny u tělocvičny. 

Ze školy odcházejí hlavním vchodem. 

• Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

• Žáci si ihned po vstupu dezinfikují ruce, přezují se v šatně a pokračují pod dohledem 

pracovníků školy do svých tříd/testovacích místností. 

 

Vstup do budovy mimo den testování (úterý – pátek) 

• Žáci 1. – 4. tříd vstupují do budovy ZŠ hlavním vchodem od 7:30 do 7:55. 

• Žáci 5. tříd vstupují vchodem tělocvičny od 7:30 do 7:55. 

• Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

• Žáci si ihned po vstupu dezinfikují ruce, přezují se v šatně a pokračují pod dohledem 

pracovníků školy do svých tříd. 

Testování žáků 

• Testování žáků probíhá vždy v pondělí daného týdne. K testování budou použity 

neinvazivní testy „Singclean“. Instruktážní video zde https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-

skole 

• Testování probíhá formou „samotestování“ pod dohledem pověřeného pracovníka školy 

(třídní učitel). 
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• Účast na testování je podmínkou přítomnosti dítěte a žáka na prezenční výuce ve škole. 

Pokud se žák testování neúčastní, vzdělává se nadále doma individuálně, škola bude jeho 

absenci evidovat jako omluvenou. 

• Žáci, u kterých se testování účastní rodič, vstupují v jeho doprovodu v 7.15 vchodem 

tělocvičny. Testují se v tělocvičně. Tento požadavek musí rodiče předem oznámit třídním 

učitelům. 

• Testování se neúčastní žáci, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, 

uplynula u nich nařízená doba izolace a od prvního pozitivního Ag testu neuplynulo více 

jak 90 dnů (nutno doložit třídnímu učiteli). 

• V případě potvrzení pozitivního výsledku Ag testu u žáka v pondělí, je žák izolován 

v určené místnosti, kontaktován jeho zákonný zástupce a odeslán v jeho doprovodu na PCR 

test (součinnost s dětským lékařem a KHS). 

Školní stravování 

• Všem přihlášeným žákům ke stravování jsou obědy od 17. 5. 2021  automaticky přihlášeny.  

• V případě odhlášení stravy rodiče musí požadavek zadat v elektronickém systému ŠJ nebo 

nahlásit vedoucí školní jídelny telefonicky do 13:30 hodin na den/dny následující. Pouze 

v pondělí lze přihlašovat/odhlašovat ráno do 7:00 h, telefon ŠJ: 732 321 366. 

• Výdej stravy do jídlonosičů je zajištěn v době od 13:00 do 13:15 u vchodu do školní 

jídelny ZŠ.  

Školní družina od 11:40 do 16:00 hodin 

• Zahajuje se běžný provoz školní družiny. 

Různé 

• Končí zajišťování péče o děti rodičů vybraných profesí (všechny děti 1. stupně se vrací do 

režimu stálé prezenční výuky). 

 

 

Změny vyhrazeny v závislosti na vývoji vládních opatření. 

V Trojanovicích 12. 5. 2021 

 

Mgr. Jitka Pajlíková 

ředitelka školy 
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