
Informace k nástupu žáků 1. stupně dne 12. 4. 2021

Vážení rodiče,
v pondělí 12. dubna se Vaše děti vrátí do školy. Dokud budou do školy chodit pouze
žáci 1. stupně, budeme se učit klasicky prezenčně bez rotace. Ve chvíli, kdy se do
školy vrátí i žáci 2. stupně, budeme muset náš model upravit (pravděpodobně začne
“rotační výuka”).

Děti se budou testovat neinvazivními antigenními testy dvakrát týdně, a to vždy
v pondělí a ve čtvrtek od 8:00 a bude pro ně platit povinnost nosit minimálně
chirurgickou roušku. Pro klidný a bezpečný průběh testování využijeme služeb
Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje, jejich pracovníci budou dětem
při testování pomáhat.

Žádáme všechny rodiče, aby zajistili včasný příchod žáků do školy.

Před nástupem do školy je třeba sdělit třídnímu učiteli, zda bude dítě:
1. navštěvovat školní družinu (cca čas)
2. chodit na obědy
3. chodit na svačiny – dopolední i odpolední

Obecné informace o průběhu testování najdete zde: https://testovani.edu.cz.
Případné další informace se dozvíte z našich webových stránek (záložka: Aktuality).

ZÁKLADNÍ INFORMACE

❏ Škola bude otevřena od 7:30.
❏ Zákonní zástupci nevstupují do školy.
❏ Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci na ZŠ musí nosit respirátor, žáci

mohou nosit chirurgickou roušku.
❏ Ranní družina nebude zajišťovaná.
❏ Odpolední družina bude zajišťovaná v homogenních třídách.
❏ Testování během školního dne

❏ testovací dny pondělí a čtvrtek
❏ žáci se testují první hodinu od 8:00 ve své kmenové učebně (zajišťuje

třídní učitel/záchranář)
❏ s negativním testem se žák učí
❏ s pozitivním testem žák odchází do izolace/domů

❏ pokud žák dorazí později, je testován okamžitě po příchodu v izolační
místnosti (zajišťuje odpovědný pracovník)

❏ V případě pozitivního testu žáka:

https://testovani.edu.cz


❏ žák je odveden do izolační místnosti, předán odpovědnému
pracovníkovi

❏ odpovědný pracovník vypíše formulář o pozitivním testu
❏ odpovědný pracovník kontaktuje zákonného zástupce
❏ žák odchází ze školy domů se zákonným zástupcem nebo sám (pokud

má povolení od zákonného zástupce)
❏ oznámení praktickému lékaři + potvrzující RT-PCT test

❏ Pokud máme žáka/žáky v karanténě:
❏ méně jak polovina třídy

❏ žáci v karanténě nemají distanční výuku (zasíláme materiály)
❏ žáci ve škole se učí normálně

❏ více jak polovina třídy
❏ žáci v karanténě mají distanční výuku
❏ žáci ve škole se učí normálně

❏ Pro žáky, kteří odmítnou testování, budeme zajišťovat zasílání podpůrných
materiálů (nemusí probíhat synchronní výuka, záleží na domluvě učitele a
rodičů).

V Chrudimi dne 7. 4. 2021

Martin Slezáček
ředitel školy


