
Základní informace k provozu ZŠ a MŠ Na Pěšině od 12. dubna 2021 do odvolání: 

Povolení osobní přítomnosti dětí a žáků ve škole pro děčínský okres KHS ÚK kvůli 

epidemiologické situaci odložila o týden. K návratu dětí a žáků do škol tedy dojde až 19. 

dubna 2021.     

 

Provoz mateřských škol: 

 Je umožněna osobní přítomnost na vzdělávání dětem, které mají povinné předškolní 

vzdělávání ve skupině maximálně 15 dětí. 

 

Provoz základních školy: 

 Od 12. dubna 2021 je umožněna osobní přítomnost: 

o žákům 1. stupně ve škole „rotačním“ způsobem tak, že se vzdělávání ve škole v 

lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá 

polovina tříd: 

 sudé týdny (počínaje 16. týdnem 19. – 23. 4. 2021): 

 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5. B prezenční vzdělávání ve škole, 

 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 5. A distanční vzdělávání. 

 liché týdny (počínaje 17. týdnem 26. – 30. 4. 2021): 

 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 5. A prezenční vzdělávání ve škole, 

 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5. B distanční vzdělávání 

o na skupinové konzultaci žákům 2. stupně ohrožených školním neúspěchem 

anebo žákům 9. tříd v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v 

nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině, 

o ve školní družině žákům, kteří se mohou účastnit prezenční výuky, a to za 

podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou přítomni děti nebo žáci pouze z 

jedné neměnné třídy prezenční výuky. 

 Žáci 1. stupně se při „rotační“ výuce v týdnech, kdy nejsou přítomni ve škole, vzdělávají 

distančním způsobem. 

 Žáci 2. stupně se nadále vzdělávají distančním způsobem. 

 Homogenita tříd a skupin je povinná s výjimkou skupinové konzultace povolené na 

základní škole, tj. při prezenční výuce se kolektivy jednotlivých tříd neslučují, ani jinak 

neprolínají. 

 

Provoz školní družiny: 

 Školní družina bude pro žáky, kteří se účastní prezenční výuky, v provozu v běžném 

rozsahu. 

 



Školní stravování: 

 Školní jídelna je v provozu při dodržení všech hygienických pravidel.  

 V prostorách školní jídelny se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce. 

 Žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, si mohou nadále stravu odebrat 

výdejním okénkem do vlastních jídlonosičů.  

 Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit respirátory 

nebo roušky, s výjimkou doby konzumace stravy. 

 

Povinné testování: 

 Podle mimořádného opatření MZd je od 12. 4. 2021 školám uložena povinnost testovat 

děti a žáky 2x týdně – testovat se bude neinvazivními antigenními testy. 

 Mimořádné opatření MZd stanoví, že je zakázána osobní přítomnost při vzdělávání dětí 

a žáků, jestliže se nepodrobí preventivnímu testování ve škole s negativním výsledkem; 

dětem a žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, 

tedy nemůže být prezenční výuka umožněna. 

 Pokud se dítě nebo žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na 

testování, škola bude po písemné omluvě zákonným zástupcem absenci evidovat jako 

omluvenou. 

 K testování se může dostavit dítě nebo žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky 

infekčního virového onemocnění. 

 Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence 

zdravotnického personálu.  

 V případě testování dětí v MŠ a žáků 1. – 3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence 

při provádění testu zákonným zástupcem (nebo jinou osobou, která musí mít souhlas 

nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). 

 Testování dětí  nebo žáků bude probíhat pravidelně 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek 

bezprostředně po příchodu do školy (např. první hodinu nebo po příchodu do ranní 

družiny). 

 Pokud se dítě nebo žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej 

otestovat v první den jeho přítomnosti. Pokud žák nebude přítomen na testování na 

začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem 

pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. 

 Všichni přítomní dodržují při testování stanovená hygienická pravidla a mají po celou 

dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo respirátory, vyjma krátkého 

intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr. 

 V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od 

ostatních osob. Škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného 

zástupce a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák 

opustit školu, jinak dítě nebo žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. 

 V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den 

prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky 



na všechny děti, žáky a studenty, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci 

vyučování (vč. školní družiny) v některý z předchozích 2 dnů (i v těchto případech bude 

pozitivně testovaný izolovaný zvlášť od negativně testovaných). 

 V případě pozitivního AG testu škola vydá zákonnému zástupci pozitivně testovaného 

žáka nebo dítěte potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Zákonný zástupce je 

povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o 

pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického 

lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o 

indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k 

tomuto vyšetření. 

 Dítě nebo žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po 

předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; 

potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru 

všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost. 

 Dítěti nebo žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech v jedné třídě nebo skupině 

s dítětem nebo žákem, který má pozitivní výsledek testu se neumožňuje osobní 

přítomnost ve škole nebo školském zařízení po dobu do zjištění výsledku 

konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte nebo žáka s 

pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu. 

 V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG 

testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek škole, která dále informuje původně 

indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k 

prezenční výuce bez dalších potřebných kroků. 

 V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG 

testem, zákonný zástupce dítěte nebo žáka je povinen okamžitě informovat školu o 

tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. 

 Povinné testování se netýká individuálních konzultací. 

 

 

Základní hygienická pravidla a mimořádné opatření MZd k ochraně dýchacích cest: 

 Povinnost nošení roušek ve školách: 

o v mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí 

pracovníci, děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k 

zakrytí úst a nosu, 

o v základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí 

pracovníci, žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku. 

 Žáci a děti dodržují hygienická pravidla po celou dobu svého pobytu ve škole (mytí 

rukou, používání dezinfekce na ruce), řídí se pokyny pracovníků školy. 

 Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. V případě, že dítě 

nebo žák vykazuje známky nebo uvádí, že pociťuje dané příznaky, nebude mu 

umožněna prezenční výuka. Kontrolní seznam příznaků covid-19: 

o zvýšená tělesná teplota 



o suchý kašel 

o dušnost 

o zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem) 

o ztráta chuti a čichu 

o bolest v krku 

o bolest svalů a kloubů 

o rýma / ucpaný nos 

o bolest hlavy 

 


