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Ve Frýdlantu 8. 4. 2021 

Vážení rodiče, 

na základě oficiálních metodických pokynů MŠMT a mimořádných opatření MZ k návratu dětí 

a žáků do škol, k testování dětí a žáků ve školách, organizaci prezenčního vzdělávání a 

bezpečnostních a hygienických pravidlech, které jsou pro školu závazné, Vám zasíláme 

následující informace k provozu jednotlivých pracovišť školy od pondělí 12. dubna 2021. 

A. Provoz základní školy 

 

1. Žáci 1. stupně ZŠ (1. - 5. ročník) 

 Žáci se budou vzdělávat v režimu týdenních rotací. Jeden týden budou žáci ve škole a výuka 

bude probíhat dle běžného rozvrhu. Následující týden se žáci budou vzdělávat distančně 

z domova dle upraveného rozvrhu. V následujícím týdnu se způsob výuky vymění. 

 Přítomnost žáků na prezenční výuce ve škole je podmíněna účastí na testování na 

přítomnost viru SARS-CoV-2. V případě neúčasti na testování nebude žákovi umožněna 

osobní přítomnost na prezenční výuce. 

 Osobní přítomnost žáků na prezenční výuce ve škole je podmíněna používáním 

jednorázové chirurgické roušky nebo respirátoru zakrývající dýchací cesty po celou dobu 

pobytu ve škole. Pokud žák nebude roušku nosit, nebude mu prezenční výuka ve škole 

umožněna. 

 Osobní přítomnost na prezenční výuce ve škole nebude umožněna žákům, kteří budou 

vykazovat některý z příznaků covid-19 (např. zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, 

zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýma, ucpaný nos, 

bolest hlavy) nebo jiného akutního infekčního onemocnění. 

 

Organizace prezenční výuky 

 Žáci se při příchodu do školy shromáždí u třídní učitelky před budovou školy. Společně 

půjdou do budovy školy za dodržení všech hygienických pravidel (dezinfekce rukou u 

vstupu do budovy, dýchací cesty zakryté rouškou).  

 Od žáků nebude před prvním vstupem do školy vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti. 

 Žáci budou na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pravidelně 2x 

týdně testováni na přítomnost viru SARS-CoV-2 pomocí neinvazivních antigenních testů. 

 V průběhu pobytu ve škole se žáci řídí platnými bezpečnostními a hygienickými pravidly, 

jako je např. pravidelné mytí a dezinfekce rukou, nošení roušky po celou dobu pobytu ve 

škole mimo doby konzumace potravin. 

 V průběhu pobytu dětí ve škole budou dodržována všechna platná bezpečnostní  

a hygienická pravidla a předpisy v souvislosti s onemocněním covid-19. 
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Organizace testování žáků 

 Testování bude u žáků probíhat pravidelně 2x týdně. Testovacím dnem bude pondělí  

a čtvrtek. V případě příchodu žáka do školy v době mimo testování, bude toto testování 

provedeno okamžitě po příchodu do školy. 

 Testování proběhne vždy bezprostředně po příchodu žáků do školy, vždy první vyučovací 

den v týdnu. 

 Žáci testovaní v ranní školní družině již nebudou testováni ve škole. 

 Testování se mohou účastnit pouze žáci bez příznaků onemocnění Covid-19. 

 Testování se bude provádět neinvazivním antigenním testem pro samoodběr ve třídě. Žáci 

si vzorek pro testování odeberou sami. Po celou dobu bude přítomen u žáků pedagogický 

pracovník školy, který bude nad žáky vykonávat dohled, případně jim poskytne asistenci. 

 Po vyhodnocení testu budou žáci v případě negativního výsledku pokračovat ve výuce. 

 V případě pozitivního výsledku budou přijata bezpečnostní a hygienická opatření  

a kontaktován zákonný zástupce žáka, aby si žáka odvedl domů. Dále bude postupováno 

dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. 

 Pokud to bude zákonný zástupce vyžadovat, bude mu umožněna přítomnost při testování 

žáka. Vstup do budovy bude zákonnému zástupci umožněn pouze za použití respirátoru 

třídy FFP2 vyšší, který bude zakrývat dýchací jeho cesty. Testování v tomto případě 

proběhne odděleně od ostatních žáků třídy. Po provedeném testu se v případě 

negativního výsledku žák připojí ke své třídě. V případě pozitivního výsledku odchází žák 

v doprovodu zákonného zástupce domů a ve výuce nepokračuje 

Žák se testování neúčastní 

 Pokud se žák testování neúčastní, nelze mu na základě opatření MZ umožnit osobní 

přítomnost na prezenční výuce ve škole. 

 Nepřítomnost na prezenční výuce bude z důvodu neúčasti na testování evidovat škola jako 

omluvenou absenci. 

 V době neúčasti žáka na prezenční výuce nemá škola povinnost zajistit žákovi distanční 

způsob vzdělávání. Po vzájemné domluvě zákonného zástupce žáka a vyučujícího mu 

mohou být na uvedenou dobu zadány studijní materiály, případně dle možností 

poskytnuty individuální konzultace. 

 Žák, který se v daném týdnu neúčastní prezenční výuky, se v následujícím týdnu účastní 

běžným způsobem distanční výuky společně s ostatními žáky své třídy. 

 

2. Žáci 2. stupně ZŠ (6. – 9. ročník) 

 Žáci 2. stupně pokračují v distanční výuce i nadále z domova.  

 Žákům 9. ročníků bude v rámci přípravy na přijímací řízení na střední školy umožněna 

osobní konzultace ve škole ve skupinách max. 6 žáků.  

 Podmínkou pro účast na konzultaci bude testování na přítomnost viru SARS-CoV-2, který 

žák absolvuje ve škole před zahájením konzultace. Žák také nesmí mít žádný z příznaků na 

onemocnění covid-19.  
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 Podrobné informace k průběhu konzultací předají žákům vyučující předmětu Cvičení 

z českého jazyka a matematiky. 

 Žáci 2. stupně, kteří využijí individuálních konzultací ve škole v režimu 1 žák – 1 učitel, 

podstupovat testování nemusí.   

Provoz všech pracovišť ZŠ se řídí platnými bezpečnostními a hygienickými pravidly platnými 

pro provoz škol a školských zařízení. 

B. Provoz školní družiny 

Školní družina bude pro žáky v provozu od pondělí 12. 4. 2021 pouze pro žáky 1. – 3. ročníku 

ZŠ. Provoz školní družiny bude každý pracovní den od 6:00 do 7:40 a od 11:40 do 16:30 hodin. 

Podmínky účasti ve školní družině 

 Podmínkou účasti ve školní družině je účast na testování na přítomnost viru SARS-CoV-2. 

 Osobní přítomnost ve školní družině nebude umožněna žákům, kteří budou vykazovat 

některý z příznaků covid-19 (např. zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací  

obtíže, ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýma, ucpaný nos, bolest 

hlavy nebo jiného akutního infekčního onemocnění. 

 Pro vstup do školní družiny a pro pobyt ve školní družině platí stejná pravidla jako pro vstup 

a pobyt ve škole. 

 Pro testování žáků ve školní družině platí stejná pravidla jako pro testování žáků ve škole. 

 V případě pozitivního výsledku testu bude žák předán zpět zákonnému zástupci, aby 

neodcházel do školy s ostatními žáky. 

Provoz všech pracovišť ŠD se řídí platnými bezpečnostními a hygienickými pravidly platnými 

pro provoz škol a školských zařízení. 

D. Školní stravování 

 Všichni žáci 1. stupně ZŠ budou mít od pondělí 12. 4. 2021 obědy automaticky přihlášené. 

Žáci, kteří budou mít distanční výuku, si mohou obědy odebrat na jednotlivých pracovištích 

školní jídelny do vlastních jídlonosičů každý pracovní den od 13:00 do 13:15 hodin. Pokud 

nebudou mít rodiče žáků 1. stupně o odběr obědů zájem, je nutné obědy žákům odhlásit 

(elektronicky, e - mailem nebo telefonicky u pracovníků ŠJ Frýdlant). Pro zrušení 

objednávky obědů od pondělí 12. 4. 2021 je nutné obědy odhlásit nejpozději do pátku 9. 

4. 2021 do 8:00 hodin.  

 Žáci 2. stupně ZŠ mají obědy automaticky odhlášené. Žáci 2. stupně, kteří chtějí v průběhu 

distanční výuky obědy odebírat, si musí obědy přihlásit u pracovníků Školní jídelny Frýdlant 

stejným způsobem jako doposud. Výdej obědů do vlastních jídlonosičů probíhá na 

jednotlivých pracovištích školní jídelny každý pracovní den od 13:00 do 13:15 hodin. 

Pro všechna pracoviště školního stravování platí bezpečnostní a hygienická pravidla vydaná 

pro provoz těchto zařízení. 
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E. Provoz ZUŠ    

 Individuální prezenční výuka žáků ZUŠ bude probíhat v režimu 1 žák – 1 učitel. Výuka 

hudební nauky, přípravné hudební výchovy, sborového zpěvu a nehudebních oborů bude 

i nadále pokračovat distanční formou. 

 V rámci individuální výuky v ZUŠ nemusí žáci absolvovat test na Covid-19.  

Provoz pracoviště ZUŠ se řídí platnými bezpečnostními a hygienickými pravidly. 

F. Provoz DDM  

 Zájmové aktivity DDM Frýdlant nejsou prozatím povolené. Výjimkou jsou individuální 

konzultace v logopedické poradně paní PhDr. Miloslavy Paclíkové. Logopedická poradna 

zahajuje svůj provoz v pátek 16. 4. 2021.  

 V rámci individuálních konzultací nemusí děti, žáci a doprovázející zákonní zástupci 

absolvovat test na Covid-19.  

V příloze této zprávy najdete informační materiály MŠMT k podmínkám a průběhu testování 

dětí v MŠ a žáků v ZŠ.  

Podrobné informace k testování dětí v MŠ a žáků v ZŠ najdete také  na webových stránkách 

https://testovani.edu.cz/pro-rodice 

K dispozici je rovněž krátké instruktážní video MŠMT zachycující průběh testování žáků v ZŠ. 

Postup je ale u dětí v MŠ podobný.  

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20 

V případě jakýchkoliv dotazů k provozu jednotlivých součástí školy od pondělí 12. 4. 2021 se 

můžete obracet na učitelky ZŠ, vychovatelky ŠD nebo na vedení školy. 

Výše uvedená opatření jsou pro všechny školy a školská zařízení v ČR závazná. Ředitel školy 

nemůže svým rozhodnutím uvedené podmínky provozu školy měnit. Děkujeme za pochopení.  

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                     Mgr. Bc. Petr Kozlovský 

                                                                                                                            ředitel školy   
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