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Návrat žáků do školy 

Vážení rodiče, jak jste již určitě zaznamenali ve sdělovacích prostředcích, od 12. 4. by se měli do naší 

školy k výuce vrátit žáci prvního stupně s tím, že se bude po týdnu střídat výuka prezenční a distanční. 

Organizačně návrat žáků proběhne takto: 

• Přítomnost žáků ve škole 

o V liché týdny budou mít prezenční výuku (budou docházet do školy) dle rozvrhu, vyjma 

Tv a Hv (tyto předměty budou nahrazeny hodinami Čj a M), tyto třídy: 1.B, 2.A, 3. a 4.  

o V sudé týdny pak logicky budou mít prezenční výuku (budou docházet do školy) dle 

rozvrhu, vyjma Tv a Hv (tyto předměty budou nahrazeny hodinami Čj a M), třídy: 1.A, 

2.B a 5. 

o Žáci 2. stupně a žáci tříd 1. stupně, kteří nebudou mít prezenční výuku, budou i nadále 

vzděláváni distanční (online) formou. 

 

• Školní družina 

o Pro žáky přítomné ve škole bude zajištěna ranní i odpolední družina v plném režimu 

formou homogenních skupin. 

o V liché týdny: 1. oddělení ŠD – 1.B třída; 2. oddělení ŠD – 2.A třída; 3. oddělení ŠD – 

3.třída a 4. oddělení ŠD – 4. třída. 

o V sudé týdny: 1. oddělení ŠD – 1.A třída; 2. oddělení ŠD – 2.B třída; 3. oddělení ŠD – 

5.třída. 

o POZOR: Ve dnech 12. 4. a 19. 4. nebude ranní družina. Žáci přijdou branou, i s rodiči, 

na 8:00 do prostoru školního dvora. 

 

• Obědy 

Přítomní žáci budou mít obědy automaticky zajištěny. Pokud budete chtít děti z obědů odhlásit, 

udělejte tak individuálně. 

 

• Samotestování žáků 

Testování žáků je nutnou podmínkou pro jejich účast ve výuce. Samotné testování bude v souladu 

s pokyny MŠMT probíhat 2x týdně (vždy v pondělí a čtvrtek v 8:00) ve třídách na začátku vyučování. 

Testy (a doufám že i metodiky testování) budou do naší školy dodány v průběhu tohoto týdne. Jedná se 

zpočátku o antigenní neinvazivní testy (proto testování 2x týdně), které budou později nahrazeny opět 

neinvazivními PCR testy (testování 1x týdně) z přední části nosu.  

U žáků 1. a 2. ročníku mohou být rodiče přítomni při testování a být svým dětem oporou. Osobně 

to však z následujících důvodů považuji za zbytečné: 

1. Při počtu žáků v 1. a 2. ročníku, kde navíc bude s učitelem přítomný i asistent pedagoga, se toto 

testování musí zvládnout bez problémů. 

2. Pokud si dobře vzpomínáte, tak jsme vás, rodiče, z důvodu ochrany zdraví žáků a zamezení 

šíření koronaviru, nemohli vpustit do prostoru budovy školy vůbec a nyní vás máme naopak bez 

problémů vpustit. Trochu „kocourkovské“ řešení. 

 

S pozdravem a přáním pevného zdraví a optimismu 

 

Zdeněk Navrátil 


