
V Nové Říši 12. 5. 2021 
 

Organizace otevření školy od 17. 5. 2021 
 
Vážení rodiče, 
pro otevření školy jsme museli vycházet z velkého množství nařízení ze strany MŠMT. 
Věříme, že tímto způsobem bude možný provoz školy ku prospěchu všech. Těšíme se na 
žáky.  
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Obecné informace 
 

Ochrana dýchacích cest: 

 

 Zaměstnanci mají respirátory (učitel může mít výjimečně štít – rozestup alespoň 2 
metry) 

 Žáci mají: 
o roušky splňující normy ČSN EN 14683+AC (chirurgická rouška rouška) – žáci 

budou mít s sebou 2 roušky a igelitový sáček, kam budou použité roušky 
odkládat zejména na obědě. 

o zdravotnická obličejová maska s filtrační účinnosti alespoň 94 % dle 
příslušných norem (např. FFP2, KN 95) 

o mohou mít respirátor 
o nemohou mít normální látkovou roušku 



 Ve vnitřních prostorách i venku, kde je současně 2 a více osob, neustále. 
 
 

Provoz  

 Do školy jdou pouze žáci/zaměstnanci, kteří nejeví známky onemocnění. 

 Pokud se někomu ve škole udělá zle, odchází hned do školní karantény a domů. 

 Rotace tříd pouze na 2. stupni 
17. – 21. 5. 2021 – nastoupí žáci 1. – 7. třídy, 8. a 9. třída distančně 

 Třetí osoby do školy jen po domluvě předem. 

 Výuka tělocviku probíhá ve venkovních prostorách školy, kde žáci mohou mít 
rozestupy větší než 2m a tedy mohou být bez roušek a respirátorů. 

 Výuka hudebky je stále omezena.  
 
 

Ve výuce 

 Při vstupu do školy použít dezinfekci rukou. 

 Větrání ve třídách minimálně 5 minut o přestávkách a 5 min během výuky - pokud to 
půjde kvůli počasí, tak co nejvíce. 

 Během výuky si vyučující všímá příznaků covid – když se něco objeví, oznámí situaci 
vedení a kontaktuje rodiče. 

 Žáci se již mohou potkávat mezi skupinami.   

 Ve třídách se bude větrat, žáci si vezmou teplejší oblečení do třídy. 
 

Testování žáků 

 Testy „byly“ poskytnuty od MŠMT a jsou neinvazivní, nebolí, nejsou nepříjemné. 

 Dozor u testování žáků (družinářky, vedení školy), musí mít ochranné pomůcky – 
respirátor, rukavice. 

 Žáci si je budou provádět sami z přední části nosu. 

 Tento test se provede v tělocvičně na 3 stanovištích za stálého dozoru. 

 Malým žáčkům 1., 2. a 3.  třídy mohou s testem pomoci v tělocvičně zákonní zástupci.  

 Testovaný žák odchází bočním vchodem z tělocvičny, u východu odevzdá žák test a 
dozví se individuálně výsledek.  

 Žáci se musí nechat testovat s výjimkou: 
o laboratorně potvrzeného prodělaného onemocnění Covid – do 90 dnů po 

nemoci  
o doloží negativní PCR nebo antigenní test provedený poskytovatelem 

zdravotních služeb, který není starší 48 hodin 
o mají certifikát o očkování vakcínou proti Covidu po druhé dávce po 14 dnech 

 

Odmítnutí testu 

 Pokud žák odmítne udělat si samostatně test, nemůže jít do školy. Tito žáci budou ze 
školy omluveni (omluvená absence), rodič vystaví omluvenku ve školním 
elektronickém systému. Žáci se budou vzdělávat doma podobným způsobem, jako 
když jsou nemocní. V době prezenční výuky nebude probíhat pro tyto žáky distanční 
výuka a vyučující nemá povinnost vzdělávat tyto žáky individuálně či skupinově. 



Pedagogové to nemohou zvládnout. Vyučující zašle seznam úkolů na celý týden 
dopředu. Pravidla pro hodnocení  budou pro všechny žáky třídy stejná. 
(Ošetřovné - https://www.mpsv.cz/osetrovne)  
 

 1. stupeň – testování 1x týdně v pondělí (nebo po prvním příchodu žáka do školy) 

 2. stupeň – testování 2x týdně v pondělí (nebo po prvním příchodu žáka do školy) a 
ve čtvrtek. 

 Testy se vždy provádí bezprostředně po příchodu žáka do školy. 

 V den testování (pondělí) nebude ranní družina. 

 Do školy ke vzdělávání jdou jen ti žáci, co mají negativní test (neplatí pro konzultační 
skupiny).  
 

Pokud je test pozitivní: 

 Škola je povinna kontaktovat zákonného zástupce dítěte a sdělit mu výsledek 
preventivního testu.  

 Žák  je povinen bezodkladně opustit školu; v případě, že žák, nemůže samostatně 
opustit školu, je škola povinna bezodkladně zajistit jeho oddělení od ostatních osob a 
zákonný zástupce nebo jiný doprovod je povinen jej ve škole vyzvednout. 

 Škola vystaví žákovi nebo studentovi potvrzení o pozitivním výsledku testu s 
uvedením dne a času provedení testu.  

 Zákonný zástupce žáka kontaktuje lékaře o pozitivním výsledku testu.  

 Pokud zákonný zástupce žáka zjistí, že žák je pozitivní a byl 2 dny před provedením 
testu nebo 2 dny po provedení testu osobně přítomen ve škole, je povinen nahlásit 
tuto skutečnost škole. Za okamžik provedení testu se považuje v případě RT-PCR 
testu okamžik odběru vzorku, u antigenního testu pak den jeho provedení. (Žák pak 
nejde do školy, rodič kontaktuje lékaře, ten je objedná na  PCR test, který potvrdí 
nebo vyvrátí nemoc. To samé platí pro učitele.) 

 Zákonný zástupce poskytne škole výsledek testu a škola vyplní hlášení do aplikace 
Covid forms App. 

 Škola zašle na KHS Jihlava seznam žáků, kteří byli s pozitivním žákem/učitelem 
v kontaktu. KHS Jihlava rozhodne o karanténě. 

 Každý, kdo vyjde v testu pozitivní, musí kontaktovat lékaře a projít PCR testem. 

 V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných (žák/učitel) ve čtvrtek, 
odchází ze školy všichni žáci, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu 2 dny před 
testem. Škola kontaktuje zákonné zástupce a s jejich souhlasem umožní odchod žáků 
samostatně ze školy. Dále žákům vystavíme potvrzení, rodiče kontaktují lékaře, lékař 
žáky přihlásí na PCR testy. O výsledcích PCR testů zákonný zástupce informuje školu. 
Pokud bude také PCR test pozitivní, tak škola podá zprávu KHS Jihlava a ti rozhodnou, 
co bude dál.   

 V případě absence žáků více než 50% na třídu, přecházíme opět na distanční výuku. 

 Izolační místnost bude v dílně, nahoře u tělocvičny. 
 

Obědy 
 Rozestupy 1,5 m, max. 4 lidi u stolu, v jídelně nesmí být fronty, nesmí se potkávat 

jednotlivé třídy, nesmí se potkávat žáci, kteří se vzdělávají distančně chodící si pro 



obědy, s žáky vzdělávající se presenčně, roušky sundat jen na jídlo, dezinfekci stolů a 
příprava příborů a talířů mezi třídami. 

 

Třída Čas 

1. třída 11:00 – 11:20 – konec výuky 12:10 - pondělí 

2. třída 11:20 – 11:40 – konec výuky 12:10 - pondělí 

3. třída 11:40 – 11:55 – v pondělí musí počkat 

4. třída 11:55 – 12:10  

5. třída 12:10 – 12:25 

6. třída 12:25 – 12:40 

7. třída  12:40 – 12:55 

 

Družina 
 Žáci se již mohou potkávat v rámci skupin, provoz družiny není tedy ničím omezen 

 V pondělí, kdy probíhá testování žáků, nebude družina ráno v provozu 
 

Harmonogram 17. 5. – 21. 5. 2021 

 

Pondělí 17. 5. 2021 

 Žáci 1. – 7. třídy (rodiče 1. a 3. tř.)  jdou vchodem u TV, vydezinfikují si ruce a 
v respirátorech odchází do TV.  

 V tělocvičně je několik stanovišť k testování žáků, dozor je zajištěn. Testy si žáci 
budou provádět sami nebo za pomoci rodičů. Po provedení testu žák odevzdá 
výsledek u dveří, kde si zapíšeme jméno, čas a výsledek testu. Poté odchází do šatny, 
třídy nebo do izolace. Stejný postup jako byl v uplynulých týdnech. 

 Žáci 6. a 7. třídy jdou do svých šaten a odchází do své třídy 
 

Čtvrtek 20. 5. 2021 

 Proběhne druhé testování žáků druhého stupně v TV. 
 
V ostatních dnech přichází žáci do školy hlavním vchodem. 

Vyučování 
 podle rozvrhu  

 
Po ukončení vyučování následuje oběd a odchod domů, na odpolední vyučování, do družiny. 
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